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Partindo de contributos de diferentes proveniências no campo das 

ciências sociais‚ debate-se a construção do território duriense, as 

suas expressões de identidade e, muito em particular, a crescente 

afirmação que o turismo aí vem assumindo. Este empreendimento 

coletivo pluridisciplinar é orientado pela intenção de compreender a

multidimensionalidade do turismo e, em concreto, como ele é produzido 

na região do Douro. Para tal, consideram-se, prioritariamente, três 

dimensões de análise centrais: as representações autóctones e 

forâneas a partir das quais o contexto duriense ganha densidade 

identitária enquanto destino turístico; o sistema de recursos, 

sobretudo endógenos, mobilizados para se construir um substrato 

de possibilidades de desenvolvimento local do turismo; e as políticas 

públicas e configurações organizacionais do sector que visam 

proporcionar rumos estratégicos, mas que, por vezes, acabam 

enredadas em tensões e ambiguidades, gerando acentuados 

constrangimentos.
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“O Doiro sublimado. O prodígio de uma paisagem que deixa 
de o ser à força de se desmedir. Não é um panorama que 
os olhos contemplam: é um excesso da natureza. Socalcos 
que são passadas de homens titânicos a subir as encostas, 
volumes, cores e modulações que nenhum escultor, pintor 
ou músico podem traduzir, horizontes dilatados para além 
dos limiares plausíveis da visão. Um universo virginal, como 
se tivesse acabado de nascer, e já eterno pela harmonia, 
pela serenidade, pelo silêncio que nem o rio se atreve a 
quebrar, ora a sumir-se furtivo por detrás dos montes, ora 
pasmado lá no fundo a reflectir o seu próprio assombro. 
Um poema geológico. A beleza absoluta”

(Miguel Torga, 1977, Diário XII).
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Douro turístico, uma panorâmica 
introdutória

Xerardo Pereiro
Octávio Sacramento 

Eduardo Gonçalves  

O Douro é um território cujas expressões físicas e socioculturais estão intrinse‑

camente associadas à multissecular atividade vitivinícola e à projeção pioneira 

do seu vinho à escala internacional, sobretudo a partir do reconhecimento como 

região demarcada e regulamentada em 1756, a primeira no mundo.1 Este “país 

vinhateiro” (Forrester, 1843; Permintel & Pimentel, 1865 ‑1869) desde cedo se viu 

envolvido pelo afrontar de dois princípios de política económica: o regulacionista 

ou protecionista, oposto ao da liberdade de comércio (Jacquinet, 2006). Aliás, a 

evolução histórica e institucional da região demarcada, bem como muitas das 

suas dinâmicas socioeconómicas, remetem para a natureza da sua relação com 

o Estado. As perplexidades desta relação são cerzidas por momentos em que a 

região gozou da “liberdade de comércio”, como aconteceu, por exemplo, em boa 

parte do século XIX, a que se contrapuseram intervenções “asfixiantes” e estraté‑

gias de “condicionamento produtivo” impostas pelo Estado (Barreto, 1993). Com 

efeito, “bloqueios e imposições de centros de poder” (Oliveira, 2012) marcaram, 

amiúde, a história da região. 

Em tempo de afirmação do livre câmbio, anunciava ‑se, já por meados de 

oitocentos, o fim da regulação e da própria demarcação como limite territorial da 

produção vinícola com a exclusividade da fábrica de vinhos generosos de denomi‑

nação Vinho do Porto. Daqui até inícios do século XX, o Douro atravessou graves 

crises, nomeadamente as que derivaram das patologias que invadiram os vinhedos, 

primeiro com o oídio, depois a filoxera, a que se juntou a crise comercial de finais de 

1 Importa ressalvar que, apesar desta profunda marca histórica e identitária da vitivinicultura, o Douro 
não é apenas vinha e vinho. Do ponto de vista económico, a região destaca ‑se de forma evidente pela 
produção de hidroeletricidade (Direção Geral de Energia e Geologia [DGEG], 2020) e, mais recente‑
mente, tem vindo a assumir maior relevância como contexto turístico. 
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oitocentos (Gonçalves, 2007). O predomínio da liberdade de produção e comércio 
que se alongou por quase meio século acabou travada por múltiplas facetas da crise 
que arruinou o Douro, já século XX adentro. Reavivados os princípios da econo‑
mia reguladora e restabelecida a região demarcada (Moreira, 1998), a organização 
corporativa do Estado Novo deu lugar a um novo ciclo das dinâmicas da região.

A segunda metade do século XX trouxe ao Douro uma acentuada desvitalização 
demográfica, associada à forte tendência de litoralização e emigração em massa. Este 
processo de fuga do meio rural continuou a decorrer de uma multiplicidade de fato‑
res, mormente associados à busca de melhores condições de vida a nível de emprego, 
formação e valorização profissional, saúde e cultura, entre outros. Ao despovoamento 
têm estado vinculadas acentuadas reconfigurações identitárias da cultura rural e 
dos “ciclos de vida” agrícolas. Todavia, o aproximar do fim de século trouxe novas 
reinterpretações e políticas europeias para o desenvolvimento rural, com especial 
incidência na valorização de recursos endógenos e da cultural local, respaldadas 
numa perspetiva de “multifuncionalidade” do território que veio, também, propor o 
turismo como componente crítica de diversificação e complementaridade económica 
de contextos regionais deprimidos. Tratando ‑se de uma região rural, o Douro tem 
sido, também, enquadrado por orientações políticas comunitárias tendentes a uma 
almejada revitalização e diversificação do território. Salienta ‑se a renovação do sector 
vitivinícola e a sua recente articulação com outras atividades sinergéticas, sobretudo 
do turismo. Aliás, vinho e turismo são duas indústrias que se conjugam em dimen‑
são territorial, quer pela via da regulamentação e certificação da primeira, quer pela 
ligação à construção do destino turístico, da segunda.

O Vale do Douro acabou, efetivamente, por despertar como contexto turístico 
com a atribuição da classificação de Património Mundial (UNESCO, 2001), sendo 
hoje um destino detentor de uma incomensurável diversidade de valores patri‑
moniais que contribuem, sobremaneira, para a afirmação da vincada e singular 
identidade territorial que o caracteriza. Considerado como “zona de excecional 
aptidão turística”, o Douro mereceu a elaboração de uma pertinente estratégia de 
desenvolvimento, plasmada no Plano de desenvolvimento turístico do Vale do Douro 
(PDTVD) (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte 
[CCDRN], 2004). Sublinhado como destino turístico na Agenda regional de turismo 
– plano de ação para o turismo no Norte de Portugal (CCDRN, 2008a), o PDTVD foi 
concretizado com a criação da Estrutura de Missão para a Região Demarcada do 
Douro que diligenciou a sua oportuna atualização (CCDRN, 2008b). De resto, já 
com o Plano estratégico nacional de turismo (Turismo de Portugal, 2007), o Governo 
português havia considerado o Douro um “polo turístico prioritário”. 
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D O U R O  T U R Í S T I C O ,  U M A  P A N O R Â M I C A  I N T R O D U T Ó R I A

As marcas tangíveis da paisagem cultural do Douro são hoje associadas à 
busca de novas experiências pelo turista, não só através do contacto com a his‑
tória, mas também com a memória, a tradição vernacular e a gastronomia local; 
em suma, com o património cultural num sentido holístico. Complementando a 
oferta da experiência sensorial, de que é bom exemplo o enoturismo, perspetiva‑se 
a preservação das manifestações culturais locais (tradições, marcas etnográficas, 
eventos, vilas e aldeias do vinho), a promoção da festa e o fomento do conheci‑
mento, formação e informação em torno do vinho. O turismo alicerça‑se cada vez 
mais em experiências cujas perceções se associam à construção da imagem de um 
destino de moda. Como tal, as ofertas têm que acompanhar em competitividade, 
quer pelo redobrar das preocupações de gestão ambiental, quer pelo aumento da 
dinamização dos fatores de atração, tendo em conta que sem uma consequente 
manutenção e dinamização dos “bens patrimoniais ativados” (Santana, 2003) não 
acontece o tão almejado desenvolvimento. 

A última década, em particular, tem sido o tempo em que o já antigo desejo do 
turismo como o fator crítico do desenvolvimento duriense (Ribeiro, 2003) começou 
de facto a concretizar ‑se, embora a pandemia da Covid ‑19 tenha suspendido o pro‑
cesso de forma abrupta. Foi justamente no seguimento da significativa animação 
turística que a região vinha registando que, entre 2016 ‑2019, um grupo multidisci‑
plinar de investigadores da Universidade de Trás ‑os ‑Montes e Alto Douro (UTAD) 
desenvolveu a pesquisa Dourotur: Turismo e inovação tecnológica no Douro2, alicer‑
çada em quatro grandes linhas de estudo: (i) análise da oferta turística, dos pro‑
dutos, experiências oferecidas e agentes sociais turísticos do Douro; (ii) a imagem 
produzida e os relatos turísticos do Douro: comunicação e mediação turística; (iii)  a 
procura turística e os efeitos do turismo no Douro; (iv) marketing digital e novas 
tecnologias para desenvolvimento do turismo no Douro.

No encerramento deste projeto foi decidido organizar um livro que pudesse 
reunir alguns dos contributos mais relevantes da pesquisa, procurando ainda 

2 Projeto de I&D DOUROTUR – Tourism and technological innovation in the Douro; n.º da operação 
NORTE ‑01 ‑0145 ‑FEDER ‑000014, cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 
(FEDER) através do NORTE 2020 (Programa Operacional Regional do Norte 2014/2020). Coorde‑
nado por Xerardo Pereiro, o projeto Dourotur visou contribuir para o debate e a solução dos problemas 
de desenvolvimento do turismo no Douro. Teve uma duração de três anos e meio (1 de maio de 2016 a 
31 de outubro de 2019) e foi realizado por uma equipa composta maioritariamente por investigadores 
do Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento (CETRAD ‑UTAD), em colaboração 
com o Laboratório de Realidade Virtual e Aumentada (MassiveLab ‑UTAD). O CETRAD e o trabalho 
que desenvolvem os investigadores a ele associados, como é o caso do presente texto, é financiado por 
fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do projeto 
UIDB/04011/2020.
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incorporar trabalhos de pessoas que, apesar de não terem integrado a equipa 
de investigação, têm realizado trabalhos essenciais para melhor compreender a 
construção do território duriense, as suas expressões de identidade e a crescente 
afirmação que o turismo aí vem assumindo. O resultado é este Douro turístico: 
Representações, recursos e políticas, uma obra que congrega contributos de diferen‑
tes proveniências no campo das ciências sociais: sociologia, economia, estudos 
do turismo, antropologia, gestão, geografia, história e marketing. Este empreen‑
dimento coletivo multidisciplinar tem como grande propósito compreender 
a multidimensionalidade do turismo e, em concreto, como ele é produzido no 
contexto duriense. Para tal, consideram ‑se, prioritariamente, três dimensões de 
análise centrais: os discursos e as representações (autóctones e forâneas) a partir 
das quais o contexto ganha densidade identitária enquanto destino turístico; o 
sistema de recursos, sobretudo endógenos, mobilizados para se construir um subs‑
trato de possibilidades de desenvolvimento local do turismo; e as perceções deste 
desenvolvimento, bem como as políticas públicas e configurações organizacionais 
do sector que visam proporcionar rumos estratégicos, mas que, por vezes, acabam 
enredadas em tensões e ambiguidades, gerando acentuados constrangimentos 
estruturais. 

A obra encontra ‑se estruturada em três partes que refletem, em larga medida, 
as dimensões de análise que acabámos de identificar. Na primeira parte é feita 
uma caracterização do território duriense, são debatidas as suas transformações 
sociais e exploradas narrativas e ilustrações históricas sobre ele produzidas, 
evidenciando ‑se o facto de a diacronia nos proporcionar elementos essenciais a 
uma compreensão mais aprofundada da atualidade do turismo no Douro. Na 
segunda parte são analisados os discursos, recursos e estruturas que, na atua‑
lidade, configuram a oferta turística da região, o que nos permite perceber pro‑
cessos de construção semiótica do destino (v.g., em guias de viagem, folhetos de 
promoção e redes sociais), o papel e a importância de alguns dos seus (potenciais) 
recursos, e o funcionamento de estruturas de hospitalidade centrais, como são 
o caso do alojamento e dos postos de turismo. Por último, na terceira parte são 
examinadas as perceções dos habitantes locais em relação ao desenvolvimento 
turístico e a algumas dinâmicas sociais daí resultantes, debatendo ‑se simultanea‑
mente as políticas, os posicionamentos técnicos, as estratégias de governança e as 
perspetivas que pautam o(s) caminho(s) do turismo na região. No total, estas três 
partes integram 18 capítulos, da responsabilidade de 26 autores de distintas áreas 
disciplinares, a que acresce um pequeno pós ‑escrito em jeito de encerramento, já 
composto em tempo de pandemia. 
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D O U R O  T U R Í S T I C O ,  U M A  P A N O R Â M I C A  I N T R O D U T Ó R I A

O capítulo um é obra de Gaspar Martins Pereira, um dos investigadores que 
mais se tem dedicado ao Douro. O seu texto apresenta ‑nos uma análise dinâmica 
das identidades territoriais do Douro e introduz o leitor num espaço vivido com‑
plexo e diverso, com uma vocação vinhateira muito forte. Num texto eloquente 
e didático, o autor passa em revista o lugar do Douro na geopolítica nacional e 
internacional, enquanto espaço de produção de vinhos. O texto ilustra ‑nos sobre: 
a) como os quadros políticos e as relações de poder, especialmente desde o século 
XIX, têm conformado este espaço regional; b) as diversidades internas (v.g., ribeira 
versus montanha) que matizam a heterogeneidade do contexto duriense; c) as 
transformações socioespaciais mais recentes (despovoamento, desigualdades com 
o litoral, concentração da população nas sedes de concelho, modernização vitivi‑
nícola, novas paisagens e produções, transformações das infraestruturas). O autor 
conclui que, apesar da riqueza gerada pelo vinho e o turismo, o Douro continua 
pobre e com grandes desequilíbrios estruturais. A principal causa desta situação 
remete, no seu entender, para a inexistência de centros de poder e decisão regio‑
nais. A Comunidade Intermunicipal (CIM) do Douro surge como uma esperança 
de coesão dos poderes regionais e de desenvolvimento regional. 

O capítulo dois é da autoria de Eduardo Gonçalves e João Pedro Mendonça. 
Multifuncionalidade, pós ‑ruralização, despovoamento e terciarização são pala‑
vras de ordem na análise dos autores. Depois de uma reflexão sobre a transfor‑
mação recente dos espaços rurais e de uma breve caraterização socioecónomica e 
demográfica do Douro, debatem os programas de revitalização social, económica 
e cultural que têm sido projetados para a região nas últimas décadas, destacando 
a escassa participação local, bem como o baixo impacto daquelas iniciativas 
programáticas na coesão territorial e nas dinâmicas locais de desenvolvimento. 
Considerando que o turismo no Douro tem um antes e um depois da classificação 
do Alto Douro Vinhateiro (ADV) como património cultural UNESCO, em 2001, os 
autores apontam, já na parte final do capítulo, para a esperança no enoturismo, 
especialmente nas pequenas quintas familiares, como o possível grande motor do 
desenvolvimento duriense. 

No capítulo três, Elisa Torre apresenta ‑nos um trabalho de análise de relatos e 
diários de viajantes ingleses no Douro oitocentista, mostrando com grande porme‑
nor historiográfico a comercialização do vinho do Porto para a Inglaterra como um 
circuito social dinâmico de experiências e representações da região duriense (e da 
cidade do Porto) e um dos primeiros grandes eixos da sua transnacionalização. Ao 
mesmo tempo que nos familiariza com as relações, tensões e negociações entre bri‑
tânicos e portugueses, a autora deixa transparecer a estrutura social da época, bem 
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como o estilo de vida privilegiado dos ingleses e as imagens que vão construindo de 
Portugal, em especial do Douro e do Porto, no quadro das múltiplas esferas das suas 
vivências quotidianas (v.g., alojamento, alimentação, comércio). Este trabalho deixa 
evidente que os relatos históricos e a sua posterior disseminação são, em muitos 
casos, um importante lastro de produção subsequente de imagens (proto)turísticas 
e de fomento dos desejos de conhecer determinados destinos. 

Dando continuidade à análise histórica das representações sobre o Douro, 
Didiana Fernandes, Isabel Vieira e Ana Paula Rodrigues desenvolvem no capítulo 
quatro uma “arqueologia” das discursividades identitárias e imagens turísticas 
que, desde o exterior, foram projetadas sobre a região. Focadas no estudo de guias 
de viagem estrangeiros (guias sobre a Europa e sobre a Península Ibérica) no 
período de 1845 a 1974, as autoras destacam cronologicamente as expressões repre‑
sentacionais mais marcantes na afirmação progressiva do Douro vinhateiro como 
geografia de visita e lazer. Ao mesmo tempo, salientam as nuances entre diferen‑
tes guias e as variações diacrónicas em termos de apresentação dos espaços e dos 
elementos naturais e socioculturais da região. Mostram ‑nos, ainda, mudanças 
consideráveis na generalidade dos guias de viagem (de quase enciclopédicos para 
guias mais práticos), destacando que a celebração imagética da produção vitivi‑
nícola duriense, romantizada e amplamente alicerçada em estereótipos literários 
do século XIX, só ocorreu em meados do século XX, já em pleno Estado Novo. 

No capítulo cinco, Olinda Santana prossegue o estudo das imagens sobre 
o Douro, considerando para tal os postais ilustrados como mediadores icónicos 
de construção das representações turísticas da região. Ajuda, assim, a preencher 
uma lacuna em termos de pesquisa de natureza semiótica sobre as ilustrações 
e os imaginários coletivos associados ao turismo duriense. A base empírica do 
seu trabalho integrou 201 postais e foi constituída, principalmente, por via do 
acesso ao acervo privado de uma portuense que solicitou anonimato. Depois de 
uma cuidada contextualização biográfica dos grandes “pescadores de imagens” 
(Emílio Biel, Domingos Alvão e Álvaro Azevedo) que alimentaram esses postais 
ilustrados, a autora desenvolve uma leitura semiótica que apura os ícones mais 
influentes na produção identitária ‑turística do território duriense (v.g., os socalcos, 
os vinhedos, as quintas, o rio, as paisagens panorâmicas, o barco rabelo), os quais 
continuam, na atualidade, a ser reproduzidos em novas fotografias e ilustrações. 

No capítulo seis, da autoria de Nira Montañez e Victor Alemán, também 
se analisa a produção da imagem no sistema turístico, tendo por base uma pers‑
petiva antropológica comparativa entre as representações identitárias nacionais 
mais expressivas da “política do espírito” da época salazarista e os postais ilustra‑
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dos contemporâneos do contexto duriense. Para tal, são considerados os grandes 
eixos ideológicos da “política do espírito” e analisados 570 postais regionais, a 
maioria recolhida por Xerardo Pereiro, Nira Montañez e Olinda Santana em 15 
dos 19 municípios do Douro, em papelarias, postos de turismo, lojas comerciais, 
quiosques e cafetarias. Os autores realizam um interessante exercício compreen‑
sivo que dá conta de continuidades, ruturas e reconfigurações entre as imagens 
emblemáticas projetadas pelo salazarismo (v.g., vida rural, religião, folclore) e as 
imagens mais expressivas que, mais recentemente, têm vindo a ser veiculadas 
nos postais do Douro e a sustentar a identidade da região como destino turístico. 

Ainda no âmbito das imagens e dos relatos, Maria Teresa Manfredo e 
Xerardo Pereiro debatem no capítulo sete a produção discursiva sobre o Douro 
em guias de viagem contemporâneos (a partir de finais da década de 1980), pro‑
curando compreender como aí também se constrói a identidade do território, 
sobretudo a sua identidade para o mercado, e a condição de destino da procura 
turística. A partir dos 40 guias de viagem analisados, os autores sintetizam os 
principais enunciados identitários que são projetados sobre o Douro, tendo sempre 
o cuidado de mostrar nuances nas representações entre os guias internacionais, 
nacionais e regionais. Apesar das diferenças entre os discursos mais enaltecedo‑
res e diversificados (mostrando a diversidade do território) dos guias regionais e 
os discursos mais estereotipados e exóticos dos guias nacionais e internacionais, 
existe uma certa consonância discursiva, pois o vinho, a gastronomia, a paisagem 
e o património surgem em todos os guias como as grandes referências em torno 
das quais é formulada a representação da região.

O capítulo oito, da autoria de Edgar Bernardo, Maria Teresa Manfredo e 
Xerardo Pereiro, complementa o anterior ao ser centrado na análise de conteúdo 
dos folhetos de publicitação do Douro existentes nos postos de turismo dos 19 
concelhos durienses. Os autores procuram mapear a diversidade promocional da 
oferta turística à escala regional e municipal e, por outro lado, construir uma 
análise semiótica dos discursos e imagens contidos nos folhetos. Constatam uma 
certa atomização municipal na promoção dos atrativos e das atividades turísti‑
cas, a escassa presença de pessoas (locais e/ou visitantes) nas imagens e a pouca 
harmonia gráfica na composição textual e ilustrativa. Por outro lado, concluem 
que o conteúdo semiótico dos folhetos dos vários municípios remete, predominan‑
temente, para atributos identitários do destino como a natureza, a paisagem e o 
património edificado, conferindo menos importância à gastronomia e não estabe‑
lecendo uma associação consistente entre o(s) territórios(s) e as duas classificações 
UNESCO existentes no Douro. 
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Do papel para o digital, Fernando Cruz aborda no capítulo nove as etnopai‑
sagens durienses a partir da rede social Instagram, considerando ‑a uma fonte, 
ainda que mais indireta e difusa, de promoção e comercialização do destino para 
o turismo. O texto tem por base uma reflexão teórica sobre a imagem turística do 
ponto de vista antropológico e uma abordagem metodológica de natureza net‑
nográfica. Os objetivos prioritários da análise passam por compreender o con‑
teúdo simbólico das fotografias e dos textos que configuram as etnopaisagens na 
#douro no Instagram, verificar a sua representatividade geográfica e as possíveis 
dissonâncias com outras publicações na mesma rede social. O autor evidencia os 
elementos da paisagem patrimonial das encostas do Douro, veiculados de forma 
recorrente e tendencialmente idealizada, como os grandes marcadores identitá‑
rios da etnopaisagem turística hegemónica da região, embora convivendo com 
uma considerável diversidade de outros elementos. 

Passando dos regimes discursivos para a esfera dos recursos e produtos turís‑
ticos propriamente ditos, Isabel Borges analisa no capítulo dez o enoturismo e, 
em concreto, a festa das vindimas, como componente fundamental do turismo no 
Douro. As vindimas são um trabalho árduo que o turismo ressignifica como festa 
e experiência de lazer. O texto analisa a origem da orientação turística da vindima 
e também o perfil dos respetivos visitantes, as suas práticas, motivações e grau 
de satisfação. A autora constata que a festa das vindimas constitui um elemento 
diferenciador da oferta turística regional e um importante cartaz promocional do 
destino. No entanto, ressalva que nem todos os turistas tinham um conhecimento 
prévio do evento e que a viagem de muitos daqueles que já o conheciam foi moti‑
vada, sobretudo, por outros atrativos, como a paisagem, a gastronomia e os vinhos. 
Em jeito prospetivo, destaca a inexistência de um organismo que, de forma inte‑
grada, possa assegurar a promoção dos muitos recursos e iniciativas da esfera do 
enoturismo no quadro das caraterísticas e demais ofertas turísticas da região. 

No capítulo onze, Vítor Pereira dá continuidade à análise dos recursos e da 
oferta turística existentes no Douro e apresenta uma proposta para o desenvolvi‑
mento do ecoturismo na região, deixando claras as suas especificidades em rela‑
ção ao chamado turismo de natureza. O texto parte de uma reflexão crítica sobre a 
ainda significativa omissão de Portugal face ao ecoturismo e às suas inquestioná‑
veis virtudes e possibilidades em termos de promoção da sustentabilidade. O autor 
refere ‑se a este segmento como uma matriz de desenvolvimento turístico que não 
precisa de ser uma exceção, mas sim um denominador comum para qualquer tipo 
de turismo. Aliás, na sua proposta, o ecoturismo é passível de ser articulado com 
as demais ofertas existentes no Douro, sendo que a CIM ‑Douro poderá contribuir 
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para essa articulação, sobretudo agora com a atribuição de competências de gover‑
nação turística às CIM. No que diz respeito às grandes virtudes do ecoturismo, 
são destacadas a sua contribuição para fidelizar visitantes, estadias mais exten‑
sas, atenuar o problema da sazonalidade, bem como a sua importância em termos 
de preservação ambiental, crescimento económico inclusivo, equidade social e 
valorização da diversidade patrimonial do território. 

O capítulo doze é da autoria de Xerardo Pereiro, Nuno Sousa e Ricardo 
Bento. Nele discute ‑se o alojamento no Douro, um elemento essencial da oferta 
turística. Numa abordagem quanti ‑qualitativa, a hospitalidade é focada tendo 
em conta a estrutura do alojamento turístico e a sua distribuição por tipolo‑
gias e municípios. Em primeiro lugar, é realizada uma análise da evolução da 
oferta de alojamento desde os anos 1990 até a atualidade. Em segundo lugar, 
é considerada a estrutura da atual oferta, interpretando tendências em conso‑
nância com estudos de natureza mais qualitativa. Em terceiro lugar, e tendo 
em atenção as diversidades locais, apresenta ‑se uma análise das tipologias de 
alojamento. O texto mostra como a vocação turística do Douro teve um forte 
crescimento nas três últimas décadas e como, mais recentemente, a oferta de 
alojamento passou a ser mediada e mediatizada pelas plataformas Booking, 
Airbnb e outras. O texto também relaciona oferta, distribuição territorial e 
procura turística, mostrando dados essenciais para compreender o consumo 
turístico no Douro. 

Prestando atenção simultânea à oferta e à procura, Xerardo Pereiro e Nuno 
Sousa dedicam o capítulo treze à análise da procura turística dos postos de 
turismo do Douro. Os autores começam por fazer uma breve caracterização da 
organização e funcionamento dos postos de turismo, destacando a sua heteroge‑
neidade nos procedimentos e práticas de interação com os visitantes. Quanto às 
pessoas que acedem a estes postos, e tomando como referência o ano de 2016, é 
sinalizado o ligeiro predomínio dos turistas de nacionalidade estrangeira e a evi‑
dente concentração da procura nos postos associados a territórios em que existe 
um maior vínculo ao rio Douro e ao turismo fluvial. O capítulo é concluído num 
registo de natureza mais operacional, sendo apresentadas propostas de ação para 
a possível melhoria da gestão dos postos e a sua maior sintonia com os perfis e 
expectativas dos turistas que os procuram. 

Dos turistas para os residentes, no capítulo catorze Ana Paula Rodrigues, 
Nuno Sousa, Carlos Marques, Isabel Vieira e Didiana Fernandes examinam as 
perceções dos durienses sobre os efeitos, sobretudo os custos e os benefícios, 
decorrentes do desenvolvimento turístico da região, procurando entender em que 
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medida as comunidades locais manifestam uma disposição efetiva para se envol‑
verem e apoiarem esse mesmo desenvolvimento. Tendo em conta a multiplicidade 
de fatores que influenciam as perceções dos residentes, constatam que o entendi‑
mento positivo dos benefícios do turismo suplanta significativamente a perceção 
negativa dos custos. Ao mesmo tempo, os autores ressalvam que a confiança dos 
locais nos agentes de promoção turística é apenas moderada, estando permeada 
por incertezas, desconfianças e alguma descrença. Todavia, do predomínio de 
perceções positivas, alicerçadas no entendimento de que os benefícios superam 
os custos, resulta o apoio inequívoco dos residentes ao turismo na região. 

No capítulo quinze, Luzia Oca, Nuno Sousa e Vera Mendonça discutem as 
desigualdades de género no sector turístico do Douro, tendo por base as perce‑
ções de mulheres vereadoras em autarquias durienses. Trata ‑se de uma análise 
pertinente atendendo a que, de um modo geral, as atividades no âmbito turismo 
são ilustrativas da precarização laboral feminina e das assimetrias das mulheres 
face aos homens em contextos de trabalho, pese embora a equidade prevista na 
legislação e nas políticas de promoção da igualdade de género. Do trabalho de 
campo realizado ressalta a existência de uma consciência apurada dos muitos 
constrangimentos de género que localmente recaem sobre as mulheres, bem 
como a evidência das dificuldades em intervir de forma significativa no pro‑
blema. No entender das autoras e autor, ainda que o crescimento turístico da 
região tenha fomentado a empregabilidade feminina, esse mesmo crescimento 
ainda não contribuiu consideravelmente para alterar estereótipos e desigualda‑
des de género. 

Na tentativa de contribuírem para a reflexão sobre as políticas para o 
turismo duriense, Xerardo Pereiro, Octávio Sacramento e Humberto Martins 
apresentam no capítulo dezasseis um exercício de compreensão dos estilos de 
pensar o turismo no Douro e dos modos como diferentes entidades político‑
‑administrativas percebem, planeiam e promovem o destino, evidenciando dis‑
tintos racionais e experiências e relações muito diversas com o contexto. Num 
primeiro momento discutem os principais documentos que, em diferentes esca‑
las, configuram as estratégias de planeamento e desenvolvimento do turismo no 
Douro. De seguida centram ‑se nos discursos de técnicos de turismo municipais 
que têm uma relação de grande proximidade com território e são agentes muito 
relevantes na definição local de caminhos para o turismo. A análise torna evi‑
dente a existência de múltiplos estilos e ideários entre distintos estratos institu‑
cionais – tal como entre a política em texto (idealizada à distância) e a política 
em prática e da prática –, de que resultam ambiguidades, tensões e divergências 
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que poderão comprometer os necessários consensos para uma planificação sus‑
tentada do turismo duriense.

Ainda no âmbito das políticas do turismo, Isabel Bock, Rui Costa e Carlos 
Rodrigues debatem no capítulo dezassete a governança turística no contexto do 
Douro, prestando especial atenção à articulação entre os agentes públicos e pri‑
vados. O texto inicia ‑se com uma reflexão sobre os conceitos de governança e de 
governança turística, a que se segue uma breve caraterização do Douro e uma 
análise das políticas públicas do turismo. Ao ser considerado o que se passa a uma 
escala de maior proximidade do Douro nas últimas duas décadas, ficam eviden‑
tes as volatilidades institucionais, as fragilidades em termos de governança e as 
ambiguidades e incertezas programáticas. Na perspetiva dos autores, é ainda de 
destacar que a nível municipal há um défice significativo de planificação turística 
específica e coerente, a que se soma uma vincada descoordenação entre os agen‑
tes turísticos regionais. Este é um cenário que dificulta a promoção do turismo 
duriense e que poderá, eventualmente, ser revertido no quadro das novas compe‑
tências turísticas assumidas pela CIM ‑Douro. 

Num exercício de teor mais prospetivo, no capítulo dezoito, Xerardo Pereiro, 
Humberto Martins e Octávio Sacramento ponderam possíveis caminhos para o 
desenvolvimento do turismo no Douro, tendo como ponto de partida a diversidade 
de entendimentos e perspetivas dos agentes turísticos locais, a quem procuram 
dar voz de forma sistemática. Deste posicionamento indutivo resultam algumas 
reflexões que poderão constituir ‑se como referências nos processos de tomada de 
decisão por parte dos agentes políticos e económicos, sendo certo que não existe 
propriamente um caminho único ou uma “fórmula de sucesso” para o turismo 
na região. Impõe ‑se apenas especial atenção no sentido de fazer do turismo um 
fator de promoção integrada do território, da sua sustentabilidade e coesão. Para 
tal será fundamental, desde logo, reforçar os canais de diálogo entre os diferentes 
agentes, assegurar uma maior articulação estratégica dos elementos da oferta e 
conferir um papel mais relevante à investigação e à formação como pilares fun‑
damentais do desenvolvimento turístico. 

Em jeito de post scriptum, Humberto Martins encerra o livro com uma breve, 
mas muito oportuna, reflexão sobre o momento pandémico atual e o turismo. 
Problematizando em torno da acentuada expansão das atividades turísticas no 
Douro ao longo da última década e considerando os seus múltiplos impactos, o 
autor reflete sobre a urgência de um turismo renovado, social e ecologicamente 
sustentável, na expectativa de que o pós ‑Covid ‑19 não represente o regresso em 
força à velha e incomportável normalidade. 
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Território(s) Douro

Gaspar Martins Pereira

1. Introdução

Partindo do conceito plural e multímodo de território como “espaço vivido”, apro‑
priado e (re)construído pelos grupos humanos que nele desenvolvem as suas ativi‑
dades, bem como relações sociais e de poder, buscaremos perceber, num primeiro 
momento, as dimensões identitárias associadas à região do Douro. Reconhecida 
desde há séculos como produtora de vinhos de qualidade, destinados a mercados 
distantes, a Região Demarcada do Douro (RDD) assume essa vocação vinhateira 
como chave da sua identidade, que se traduz na paisagem e marca a vida das 
populações, com saberes, hábitos, ritmos e relações específicas. 

As caraterísticas naturais do território e a sua adaptação ao longo do tempo 
desempenharam um papel determinante no processo de construção e reconstru‑
ção da região demarcada. No entanto, se é verdade que essas condições naturais 
(geológicas, orográficas e climáticas) propiciaram o investimento secular na pro‑
dução de vinhos e na construção de uma paisagem vitícola monumental, bem 
como a expedição desses vinhos, através do rio, para o mercado portuense e para a 
exportação, o processo de formação da RDD esteve longe de ser uniforme. A inte‑
gração dos diversos espaços, ao longo do vale, ocorreu em contextos históricos 
diferentes, por intervenção do Estado, com políticas de regulação determinadas, 
em grande parte, por fatores externos e conjunturais, relacionados com as flutua‑
ções dos mercados e os conflitos de interesses entre os principais agentes envolvi‑
dos na cadeia de negócios do vinho. 

Nesta perspetiva, o território duriense foi sempre (e continua a ser) marcado 
pela diversidade resultante quer das condições naturais quer, sobretudo, das vicis‑
situdes históricas, com profundas diferenças de povoamento, de intensidade da 
cultura da vinha e de relação com outras culturas, gerando vários Douros ao longo 
do vale, entre o Baixo Corgo, o Cima Corgo e o Douro Superior, e até em espaços 
próximos, entre “a ribeira” e “a montanha”.

1. CAPÍTULO
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Nas últimas décadas, a região do Douro conheceu um dos períodos de maior 
transformação da sua história. A construção das barragens e a renovação da nave‑
gabilidade do rio, a modernização da vitivinicultura, as alterações demográficas e 
a urbanização, os progressos políticos, sociais e culturais, as novas acessibilidades 
rodoviárias, bem como a emergência das atividades turísticas, tiveram impac‑
tos decisivos na paisagem e na vida das populações. Em diversos aspetos, como 
região de origem de vinhos de excelência e espaço de turismo, o Douro ganhou 
visibilidade e notoriedade a nível mundial, sobretudo após a classificação pela 
UNESCO da “paisagem cultural evolutiva e viva” da zona do Alto Douro Vinha‑
teiro como Património Mundial, em 2001. Apesar de abranger apenas cerca de 
um décimo do território regional, essa zona classificada (24.600 hectares), cor‑
respondente ao “contínuo mais representativo e mais bem conservado da Região 
Demarcada do Douro” (Aguiar, 2000, p. 7), espalha as vantagens do seu efeito 
apelativo a toda a região. 

No entanto, as dinâmicas recentes do território, se contribuíram para valo‑
rizar a sua imagem externa, não conseguiram ainda ultrapassar desequilíbrios 
estruturais e estancar processos de perda e abandono, em especial no plano demo‑
gráfico, com que a região se confronta, à semelhança, aliás, do que acontece em 
todo o interior do país. 

2. Identidade(s) de uma região vinhateira

Se considerarmos o território como “espaço vivido, subjetivo, reconhecido ao 
longo de experiências individuais e múltiplas” (Roncayolo, 1986, p. 265), o Douro 
identifica ‑se e é identificado com a produção vitivinícola, base da sua economia, 
que domina a paisagem e a vida das populações, saberes e modos de fazer, ritmos 
e relações dentro da região e com outros espaços exteriores. De resto, num ter‑
ritório que nunca possuiu qualquer tipo de unidade política ou administrativa, 
dividido por quatro distritos e por 21 concelhos, muitos deles só parcialmente 
pertencentes ao Douro, foi o vinho que fez a região. Se as condições naturais dife‑
renciam bem as encostas do Alto Douro das terras vizinhas de Trás ‑os ‑Montes e 
da Beira, é a paisagem humanizada pelo trabalho da vinha que mais se destaca 
no território. Como escreveu o geógrafo Vergílio Taborda, “pode afirmar ‑se ter sido 
a vinha, o fabrico e comércio do vinho do Porto que fizeram o Alto Douro. Acima 
das diferenças que separam as populações duma e doutra margem, e do que pode 
uni ‑las, por um lado às vizinhas do Alto Trás ‑os ‑Montes, por outro às da Beira, 
paira o vínculo desta forma especial de ocupação do solo e da solidariedade eco‑
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nómica” (Taborda, 1932, p. 5). Na mesma perspetiva, também o geógrafo Orlando 
Ribeiro destacou a ação humana de transformação da paisagem: “Foi o homem, 
transformando [...] os matagais que cobriam as vertentes do Douro nos vinhedos 
onde se cria o porto, e difundindo, depois da filoxera, a oliveira e a amendoeira em 
todas as baixas, que trouxe o maior reforço à meridionalidade da região” (Ribeiro, 
1987, pp. 150 ‑151).

A centralidade da cultura vitivinícola, com enraizamento milenar, remon‑
tando pelo menos à época da romanização (Almeida, 2006; Pereira, 2017) e 
desenvolvendo ‑se desde finais da Idade Média, ganharia ainda maior expres‑
são a partir das últimas décadas do século XVII, quando os vinhos generosos 
do Douro conquistaram o mercado britânico, passando a ser denominados port 
wines, adotando o nome da cidade de onde eram exportados. A ligação da região 
vinhateira ao Porto (e Gaia), como entreposto mercantil dos seus vinhos não era 
nova. Desenvolveu ‑se desde os tempos medievais, com o transporte do vinho pela 
via fluvial. Mas a internacionalização do vinho do Porto reforçou os laços de inter‑
dependência em torno do negócio do vinho. Para o bem e para o mal, essa estreita 
relação, ora de complementaridade ora de conflito de interesses, tornou ‑se um 
dos aspetos mais marcantes da história do território duriense, influindo decisiva‑
mente quer no processo de construção da região demarcada quer na evolução das 
práticas produtivas e no reconhecimento internacional dos seus vinhos. Como 
destacou François Guichard, os “espaços do vinho do Porto”, o Douro, o Porto e 
Gaia, foram e são “ao mesmo tempo opostos e complementares. Da sua junção, 
ao mesmo tempo passional e calculada, brutal e infinitamente delicada – a de um 
terroir, de uma história, de uma sensibilidade e de um savoir faire – é que nasce e, 
dia após dia, se renova o vinho do Porto” (Guichard, 2003, p. 11).

Se tal relação favoreceu uma precoce e gloriosa transformação do vinho 
generoso do Douro numa marca de prestígio mundial, sob o nome de “Porto”, 
não deixou de exercer, no reverso da medalha, uma crescente dependência da 
região produtora face às lógicas e vicissitudes do mercado, com o domínio dos 
interesses comerciais sobre os dos viticultores do Douro. Essa relação com o Porto 
envolveu, de resto, outras influências, não apenas de carácter económico, mas 
também ao nível cultural e social: “Os capitais também ‘sobem o rio’ e os comer‑
ciantes investem na terra, comprando e edificando as quintas de maior prestígio. 
Pelo rio sobem também os padrões culturais em que se destacam alguns modelos 
arquitetónicos e a proletarização de parte significativa da mão‑de‑obra” (Gaspar, 
1993, p. 50). A região do Douro definiu ‑se nesse processo histórico de produção 
e internacionalização do seu vinho, ganhando estatuto de “região demarcada e 
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regulamentada” em 1756, na sequência da primeira grande crise comercial do 
vinho. Se é inquestionável a “produção local de regionalidade” através da cultura 
da vinha e da produção do vinho, não pode desprezar ‑se o facto de que a deli‑
mitação da região foi um ato essencialmente político, que ela foi “imposta” pelo 
Estado (Parkhurst, 1996, p. 122), quer no momento da sua criação quer em todas 
as reformulações posteriores. 

3. Condições naturais e processo histórico

A primeira impressão de quem chega ao Douro prende ‑se com as caraterísticas 
físicas mais evidentes do território: o rio que corre abrigado entre montanhas, hoje 
navegável entre a foz e a fronteira com Espanha, e o clima ameno, de feição medi‑
terrânica. Essa impressão combina ‑se com a perspetiva da paisagem humanizada 
monumental, com a sucessão de vinhedos que cobrem as encostas. Um olhar mais 
atento observará diferenças, zonas onde as margens se apertam ou alargam, ou 
onde a vinha perde expressão, dando lugar a trechos mais ou menos extensos de 
vegetação espontânea e a outras culturas. 

Ao longo da história, essas condições naturais do território, propícias à 
cultura da vinha, foram vividas e interiorizadas de forma distinta pelos grupos 
humanos, enquanto fatores tanto de atração como de repulsão. O rio Douro, um 
rio de montanha, de leito irregular e caudal inconstante, só em parte navegável, 
condicionou quer o sistema de relações intrarregionais, através das barcas de 
passagem (e, a partir de finais do século XIX, de algumas pontes), quer a intensa 
relação com o Porto. E marcou a própria dinâmica da região demarcada, já que 
o Cachão da Valeira estabelecia, até ser demolido em finais do século XVIII, um 
obstáculo intransponível à navegação para montante, excluindo das demarca‑
ções setecentistas todo o Douro Superior. Além disso, antes da construção das 
barragens a partir da década de 1960, a inconstância do caudal, com as cheias 
violentas de inverno e os secos palustres de verão, condicionou o povoamento, o 
que fez com que os povoados mais importantes, aldeias, vilas ou cidades, se loca‑
lizassem relativamente longe do rio. As atuais povoações ribeirinhas com alguma 
dimensão, como a Régua ou o Pinhão, só se desenvolveram a partir do século 
XVIII, com o incremento do comércio vinícola, a construção de estruturas de 
armazenamento e cais de embarque do vinho e, sobretudo, já em finais do século 
XIX, com a construção da linha ferroviária, que borda o rio em toda a extensão 
da região demarcada. Por outro lado, o encaixe profundo do rio Douro e dos seus 
afluentes, rodeado de cadeias montanhosas, criou uma bacia abrigada tanto dos 
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ventos húmidos do Atlântico como dos ventos frios e secos da Meseta, o que pro‑
piciou à “concha vinhateira” do Douro gozar de um ambiente mediterrânico, com 
invernos amenos e pouco chuvosos e estios quentes e secos, que favorecem a boa 
maturação das uvas. E gerou também uma orografia acidentada, que, se dificultou 
as acessibilidades intrarregionais e o trabalho da vinha nas encostas íngremes, 
diversificou os terroirs, com diferentes altitudes e exposições, oferecendo uma 
multiplicidade de condições para a produção de vinhos diferenciados. Não menos 
importante, entre as condições físicas do território, é a sua natureza geológica, 
constituída predominantemente por xistos, com solos pobres e pouco produtivos, 
mas com qualidades excecionais para a cultura da vinha.

A importância destes fatores e da sua variação intrarregional tem sido desta‑
cada pelos geógrafos e outros estudiosos da região (veja ‑se, por exemplo, Guichard, 
2003, pp. 13 ‑23; Barreto, 2014; Pina, 2004), mas a sua perceção local evidencia‑
‑se já nas descrições antigas do território vinhateiro. Por exemplo, o viticultor e 
académico Francisco Pereira Rebelo da Fonseca, na sua Descrição económica do 
território que vulgarmente se chama Alto Douro, escrita em 1782, referia: 

todo este território está formado em muitos elevados outeiros, e profundos vales […] por entre 
estas duas costas corre o Rio Douro […] o seu ar é temperado na estação do inverno, porque 
fica cercado de serras muito mais elevadas, em que os ventos quebram; e nas outras estações é 
ardente, principalmente nos vales em que a refração dos raios de sol faz toda a sua ação […] a 
terra não é muito fértil: sem o incessante trabalho com que se cultiva, ela produziria frutos em 
pouca abundância (Fonseca, 1791, pp. 36‑37).

E, sobre os solos cascalhentos de xisto e as encostas declivosas, acrescenta: 

todos os outeiros, em que é formado o terreno, são desde a sua raiz abundantíssimos de pedra, a 
que vulgarmente chamam louzinha, muito própria para facilitar a plantação das vinhas, porque 
facilmente se separa da terra em pequenas porções de figura irregular, acomodada para se 
construírem os geios de parede, em que são formadas quase todas as vinhas, o que é necessário 
para não correr a terra aos vales, atendendo à inclinação do terreno, e faz todo o território mais 
vistoso (Fonseca, 1791, p. 40).

A descrição de Rebelo da Fonseca limitava o território do Douro à zona entre 
Barqueiros e São João da Pesqueira, descrevendo “o distrito demarcado para o 
negócio da administração da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto 
Douro” (Fonseca, 1791, p. 43), ou seja, incluía as zonas demarcadas para “vinhos de 
feitoria” (atualmente designados por vinhos do Porto) e para “vinhos de ramo” (ou 
de mesa, de que a Companhia tinha o exclusivo de venda, sobretudo para as taber‑
nas da cidade do Porto e arredores). A “demarcação primordial” ou “pombalina”, 
que tornou o Alto Douro a primeira região vitícola demarcada e regulamentada 
do mundo, foi executada no terreno em 1758, com algumas adições em 1761, tendo 
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por objetivo central delimitar a área de produção de vinho generoso destinado à 
exportação, essencialmente para a Grã ‑Bretanha, para proteger a qualidade e o 
prestígio desse vinho, que era, então, o principal produto de exportação do Reino. 
Pode considerar ‑se que a certidão de nascimento da RDD se confunde com a cria‑
ção do seu organismo regulador, a Companhia Geral da Agricultura das Vinhas 
do Alto Douro, através do alvará régio de 10 de setembro de 1756, que determinava: 

Devendo ‑se separar inteira, e absolutamente para o embarque da América, e reinos estrangeiros 
os vinhos das costas do Alto Douro, e do seu território de todos os outros vinhos, dos lugares, que 
somente os produzem capazes de se beber na terra, para que desta sorte a inferioridade destes 
vinhos não arruíne a reputação que aqueles merecem pela sua bondade natural: É V. Majestade 
servido que com a maior brevidade se faça um mapa e tombo geral das duas costas setentrional 
e meridional do Rio Douro, no qual se demarque todo aquele território que produz os verdadeiros 
vinhos de carregação, que são capazes de sair pela barra do mesmo rio, especificando ‑se cada 
uma per si, as grandes, e pequenas fazendas deste género, e declarando ‑se por uma estimação 
comum ou média calculada pelas produções dos últimos cinco anos próximos pretéritos o que 
costuma dar cada uma das ditas fazendas (Companhia, 1756, artigo 29).

Outros artigos da Instituição, considerando a diversidade do espaço regional, 
referiam ‑se à classificação das vinhas, à qualificação dos vinhos e à fixação dos 
respetivos preços, quer dos “vinhos de embarque”, de primeira e segunda qua‑
lidade, cujos preços máximos a pagar aos lavradores ascendiam a 30.000 réis e 
25.000 réis, quer dos “de ramo”, ou de mesa, até 12.000 réis. Estabelecia ‑se, ainda, 
um sistema de guias e marcas de fogo, para certificação da qualidade e da prove‑
niência desses vinhos (Companhia, 1756, artigos 31, 33, 34).

Neste sentido, a primeira demarcação da região duriense, tal como as subse‑
quentes, ainda que integrando características naturais específicas, foi o “produto 
de uma imposição arbitrária, quer dizer, de um estado anterior da relação de for‑
ças no campo das lutas pela delimitação legítima”, segundo as palavras de Bour‑
dieu, que salienta, precisamente, o carácter não ‑natural, mas social, das regiões 
e das suas fronteiras: 

Ninguém poderia hoje sustentar que existem critérios capazes de fundamentar classificações 
‘naturais’ em regiões ‘naturais’, separadas por fronteiras ‘naturais’. A fronteira nunca é mais 
do que o produto de uma divisão a que se atribuirá maior ou menor fundamento na ‘realidade’ 
segundo os elementos que ela reúne, tenham entre si semelhanças mais ou menos numerosas e 
mais ou menos fortes […] a realidade, neste caso, é social de parte a parte e as classificações mais 
‘naturais’ apoiam ‑se em características que nada têm de natural […]. A fronteira, esse produto 
de um acto jurídico de delimitação, produz a diferença cultural do mesmo modo que é produto 
desta (Bourdieu, 1989, pp. 114 ‑115).

A área inicial da demarcação dos “vinhos de embarque” ou “de feitoria”, bas‑
tante mais reduzida do que a autorizada a produzir vinhos de mesa, foi delimitada 
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por marcos graníticos, em 1758, parte deles ainda hoje visíveis (Fauvrelle, 2007; 
Fonseca, 1949 ‑1951). Abrangeria uns 40.000 hectares, em 34 freguesias, alargando‑
‑se, na margem norte, até ao vale do rio Pinhão e, na margem sul, apenas até às 
proximidades do vale do Tedo, concentrando ‑se a mancha de vinhedo classificado 
no Baixo Corgo, sobretudo entre Penaguião e Cambres. No seu conjunto, o Baixo 
Corgo contribuía então com 70% a 75% da produção de vinho generoso. Para leste, 
a região vitícola estendia ‑se até ao Cachão da Valeira, mas a maior parte dos viti‑
cultores das freguesias do Cima Corgo só estava autorizada a produzir “vinho de 
ramo” (Pereira, 1986). 

A primeira alteração significativa da área e dos limites da RDD ocorreu 
ainda no século XVIII, em resultado da conjuntura comercial favorável a par‑
tir de meados da década de 1780, que fez aumentar as exportações de vinho do 
Porto para Inglaterra, que cresceram 12,5% ao ano entre 1786 e 1792 (Martins, 
1990, p. 89). Foi essa expansão da procura externa que justificou o significativo 
alargamento (para cerca do dobro da área anterior, em 66 freguesias) da zona 
de “vinhos de feitoria”, entre 1788 e 1792, passando a integrar muitas terras até 
então excluídas desse privilégio e estendendo ‑se até às proximidades do Cachão 
da Valeira (Ribalonga, na margem norte, e Nagozelo, na margem sul). É verdade 
que as “demarcações marianas” ou “subsidiárias”, ocorrendo num contexto de 
prosperidade comercial e, simultaneamente, de reversão de algumas medidas da 
época pombalina, parecem ter também procurado corrigir exclusões, geradoras de 
descontentamentos sociais no interior do território duriense, mas não provocaram 
grandes alterações nas “fronteiras” da RDD, já que, na maior parte dos casos, se 
limitaram a qualificar para a produção de “vinhos de feitoria” vinhedos até então 
classificados para “vinhos de ramo” (Fonseca, 1996; Pereira, 1986; Pereira, 1996). 
Com maior alcance e potencial sentido revolucionário na redefinição do território 
duriense, a demolição da penedia do Cachão da Valeira, que ocorreu nessa mesma 
época, entre 1780 e 1791, veio permitir a abertura da navegação no rio Douro para 
montante. No entanto, a integração das terras a leste do Cachão na RDD só viria 
a suceder mais de um século depois, num outro contexto. 

Ao longo da primeira metade do século XIX, a partir da revolução liberal de 
1820, assistir ‑se ‑ia a novos combates por uma nova redefinição da região demar‑
cada, a par de alterações institucionais do poder regulador da velha Companhia. No 
período do liberalismo vintista (1820 ‑1823), são visíveis atitudes políticas e económi‑
cas divergentes entre o Baixo Corgo e o Cima Corgo, representando este último “um 
Douro mais empreendedor e em plena expansão, constituindo uma área de marcado 
ativismo liberal” (Cardoso, 2006, p. 45). Chegou a defender ‑se a extinção da Com‑
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panhia e a abolição da demarcação, mas as alterações acabaram por ser bastante 
contidas. Para o que nos interessa, a alteração mais importante foi a que pôs fim à 
distinção entre as zonas de “feitoria” e de “ramo”, de acordo com o decreto aprovado 
pelas Cortes Constituintes em 11 de maio de 1822, conservando ‑se apenas “a linha 
exterior de demarcação”, que compreendia todos os terrenos plantados de cepa baixa, 
ou que se plantassem posteriormente, dentro dos limites dessa linha. É verdade que 
esse decreto seria revogado logo no ano seguinte, após a Vilafrancada e a restaura‑
ção da monarquia absoluta, que repôs, pela Carta de Lei de 21 de agosto de 1823, a 
legislação anterior, mas não deixaria de servir de referência para a futura legislação 
liberal promulgada a partir de 1838. Simultaneamente, desde 1820, verificaram ‑se 
grandes investimentos vitícolas para lá do Cachão, nomeadamente nas quintas do 
Silho (concelho de Figueira de Castelo Rodrigo) e das Figueiras, depois rebatizada 
Vesúvio (concelho de Vila Nova de Foz Côa), iniciando um movimento de expansão 
do vinhedo duriense para leste. Se a vitória definitiva do liberalismo, em 1834, condu‑
ziu à extinção de todos os poderes de tutela da Companhia, do regime de regulação 
e da própria demarcação, concedendo a todos os lavradores “a livre disposição de 
suas vinhas e vinhos” (Decreto de 30 de maio de 1834), esse período de liberdade de 
produção e de comércio dos vinhos do Douro foi efémero. Face às vicissitudes comer‑
ciais e às pressões dos interesses vinhateiros, boa parte das disposições anteriores de 
regulação, incluindo o poder de controlo da Companhia e a demarcação, seria restau‑
rada pela Lei de 7 de abril de 1838, reforçada pela de 21 de abril de 1843 (Pereira, 1996). 

Só a partir de 1852, com o fontismo, num quadro político de liberalização 
das atividades económicas, se assistiria à criação de condições para uma nova 
fase de expansão dos limites da região vinhateira do Alto Douro. O Decreto de 11 
de outubro desse ano introduziu importantes alterações no modelo regulador da 
produção e do comércio do vinho do Porto, abolindo definitivamente os poderes 
de tutela da Companhia e confiando ‑os a uma Comissão Reguladora da Agricul‑
tura e Comércio dos Vinhos do Douro, composta paritariamente por lavradores 
e comerciantes. Se, em relação à demarcação do Douro, conservou os limites da 
“zona de feitoria”, podendo o vinho aí produzido ser qualificado como “exportá‑
vel” ou “não exportável”, o decreto prometia aperfeiçoar ou substituir o sistema 
de demarcação por “um cadastro especial das quintas produtoras”, o que nunca 
chegou a ser feito, já que a partir do início da década seguinte se equacionou a 
extinção de toda a legislação reguladora, o que se concretizou com a publicação 
da Carta de Lei de 7 de dezembro de 1865. 

O regime de liberdade comercial, que se manteve até 1907, correspondeu a 
um período de profunda transformação do espaço regional, em que jogaram outros 
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fatores decisivos, salientando ‑se as doenças da videira e a ligação ferroviária pela 
linha do Douro entre o Porto e a fronteira espanhola. Desde 1852, a invasão do 
oídio fez baixar a produção de vinho na região duriense para cerca de 20%, o que, 
numa fase de alta de preços, estimulou investimentos vinhateiros em outras zonas 
do Douro até então excluídas da área demarcada. Esse movimento acentuou ‑se 
nas décadas seguintes, à medida que a filoxera (irradiando a partir de Gouvinhas, 
onde terá aparecido em 1862 ou 1863) foi destruindo os vinhedos do Cima Corgo 
e do Baixo Corgo. Nessa altura, face à manutenção da procura externa, verificou‑
‑se a valorização decisiva dos vinhos do Douro Superior, cujo escoamento para 
o Porto passaria a dispor, a partir da década de oitenta, da linha ferroviária do 
Douro, que facilitou igualmente as ligações intrarregionais e o transporte de traba‑
lhadores, porta ‑enxertos, fitossanitários e equipamentos vinícolas (Pereira, 1989). 
Desde a década de 1870, apesar de a RDD não ter então estatuto legal, admitia ‑se 
já, correntemente, que, como região vinhateira, integrava o Douro Superior e se 
estendia até à fronteira com Espanha. Entre muitos outros exemplos, poder ‑se ‑ia 
referir o álbum do visconde de Vila Maior, O Douro Ilustrado, publicado em 1876, 
que faz a descrição do “país vinhateiro” a partir da fronteira (Vila Maior, 1876). Em 
finais do século XIX, havia mesmo quem considerasse que a produção vinícola 
do Douro Superior ultrapassava a do Cima Corgo em quantidade e qualidade. 
Di ‑lo explicitamente um viticultor e agrónomo da época, Afonso do Vale Coelho 
Pereira Cabral, proprietário das quintas de Paço de Monsul (Cambres, Lamego) e 
do Cachão (Vale de Figueira, São João da Pesqueira): “se hoje existem diferenças, 
são todas em favor do Douro Superior” (Cabral, 1895, p. 346).

Por essa altura, a crise comercial dos vinhos do Porto provocou intensas movi‑
mentações regionais, lideradas pelas elites vinhateiras, em defesa da reposição de 
legislação reguladora, incluindo a demarcação da região do Douro, o que viria a 
concretizar ‑se em 1907, sob o governo de ditadura de João Franco (Lei de 10 de maio 
de 1907). A demarcação de 1907, alargada até à fronteira e considerando os limites 
concelhios, estendia o território do Douro a cerca de 600.000 hectares, abrangendo 
áreas imensas que não possuíam condições para a produção de vinho do Porto. 
Daí que, logo no ano seguinte, sob o governo do almirante Ferreira do Amaral, 
o Decreto de 27 de novembro de 1908 viesse corrigir esses excessos, definindo os 
limites da demarcação por freguesias, o que reduziu a sua área a cerca de 250.000 
hectares. Desde então, ficou definido o espaço da atual RDD, apenas com ligeirís‑
simas alterações posteriores, como as que foram introduzidas pelo Decreto de 10 de 
dezembro de 1921, do ministro Antão de Carvalho (Sequeira, 2011; Sequeira, 2014).
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O processo secular de construção da RDD, se valorizou as condições naturais 
propícias à produção de vinhos de qualidade, foi condicionado por muitos outros 
fatores, tanto económicos, resultantes das conjunturas de crise ou de prosperidade 
do comércio do vinho do Porto, como técnicos, sociais e culturais, de capacidade de 
introdução e de adaptação de novos saberes e práticas vitícolas, por vezes contrários 
aos hábitos tradicionais, e, sobretudo, políticos, mobilizando a ação do Estado, esti‑
mulada pela pressão dos interesses, frequentemente contraditórios, em especial dos 
grupos envolvidos na cadeia de negócios do vinho, desde os viticultores durienses 
aos exportadores de vinho do Porto, passando pelos produtores e negociantes de 
vinhos de outras regiões. Além disso, na evolução histórica do Douro, independen‑
temente das profundas mudanças na área e nos limites da região, na dimensão 
do vinhedo e nas práticas vitivinícolas, na atividade comercial e nas dinâmicas 
dos mercados, nos modelos de regulação e na organização institucional, parece 
destacar ‑se o poder simbólico exercido pela demarcação, desde a época pombalina 
até à atualidade, tanto na mentalidade popular como na das elites regionais, já 
que as demarcações se associaram, muitas vezes, à ideia de identidade e de poder 
regional, numa região sem qualquer tipo de unidade administrativa (Pereira, 1996). 

4. Douro(s): diversidades

Se o território duriense “é uma das sub ‑regiões portuguesas com personalidade 
mais vincada, que se define essencialmente pela identificação da paisagem com 
um rio, o Douro, e com a dominância de um produto, o vinho: Fino, do Douro, do 
Porto” (Gaspar, 1993, p. 48), é também um espaço marcado por fortes diferenças 
intrarregionais, resultantes quer das condições naturais quer, sobretudo, do pro‑
cesso histórico de construção da região demarcada. Como escreveu Luís Ramos: 

Aparentemente, visto de longe, o Douro é uma das regiões portuguesas mais homogéneas, 
marcada por uma forte unidade geográfica, económica, social, cultural e até civilizacional, em 
torno da vinha e do vinho. Mas, quando descemos a uma escala mais próxima, percebemos que 
no país vinhateiro unidade não quer dizer uniformidade. O território é, ao contrário, bastante 
heterogéneo (Ramos, 2019, p. 385).

Quem percorrer a região entre Barqueiros e a fronteira com Espanha facil‑
mente se aperceberá de diferenças sensíveis no clima, na paisagem, no povoamento, 
nos hábitos e tradições locais e na vida de relação. No Baixo Corgo, à intensidade 
da vinha corresponde uma grande fragmentação da propriedade, a que se juntam 
outras culturas hortícolas e frutícolas, formando um mosaico policromado. A paisa‑
gem é mais humanizada, com maior densidade e dispersão do povoamento, a par de 
melhores acessibilidades quer ao Porto quer às cidades próximas, Vila Real, Régua 
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e Lamego, o eixo demográfico, económico e cultural mais dinâmico da região, 
que concentra não só cerca de metade de toda a população regional, mas também 
maior densidade comercial, de infraestruturas de saúde, educação, cultura e outros 
serviços (Soeiro, 2003). A montante da barragem de Bagaúste, depois da Régua e 
dos vales encaixados do Corgo e do Varosa, a paisagem é dominada, até ao Tua, 
por vinhedos quase contínuos. É aí que se situam as maiores quintas do Douro, 
muitas delas seculares, mas o povoamento é menos denso (Fauvrelle, 2003). Para 
lá do Tua, apesar da forte expansão da viticultura no Douro Superior nas últimas 
décadas, é ainda visível uma menor intensidade da vinha face ao Baixo e Cima 
Corgo, apresentando vastas áreas cobertas de olivais e amendoais, a par de grandes 
extensões de terras incultas. Subindo o rio para montante, depois de atravessar o 
canal do Cachão da Valeira, onde a alcantilada penedia granítica estreita as mar‑
gens, sente ‑se a diferença entre os dois Douros. Aumentam as amplitudes térmicas, 
o calor e a secura dos estios. A paisagem é menos humanizada, com uma ocupação 
menos densa e um povoamento concentrado, aqui e ali, em algumas aldeias e vilas 
esparsas. As comunicações são mais escassas, apesar da construção de alguns eixos 
rodoviários nas últimas décadas, como o IC5 ou o IP2. Não dispondo de ligação 
fluvial até ao Porto antes do final do século XVIII, devido ao Cachão da Valeira, e 
só integrado na RDD no início do século XX, o Douro Superior, apesar das suas 
potencialidades vitícolas, manteve até muito tarde uma agricultura mais baseada 
na cerealicultura e na criação de gado do que na cultura da vinha. Por outro lado, 
ao contrário do Baixo e Cima Corgo, onde o rio facilitava as relações este ‑oeste e 
uma intensa ligação ao Porto, as terras ribeirinhas do Douro Superior mantiveram 
ligações mais dinâmicas com Bragança e Miranda, a norte, e com Pinhel e Guarda, 
a sul, a par de relações mercantis e culturais transfronteiriças com terras da Meseta 
espanhola. Só na segunda metade do século XIX, a liberalização do comércio viní‑
cola, o impacto das doenças da videira no Baixo e Cima Corgo e a construção da via 
ferroviária do Douro, facilitando a ligação ao Porto, permitiram o reordenamento 
do espaço regional duriense e a integração do Douro Superior (Rebanda, 2003).

Em qualquer das sub ‑regiões, o que surpreende qualquer viajante é a diversi‑
dade da paisagem em função da altitude, da exposição, do maior ou menor declive 
das encostas ou da proximidade do rio, gerando “uma impressionante exposição 
paisagística, um mostruário permanente cujas perspetivas panorâmicas variam em 
cada ponto de observação, e que põe em evidência, numa justaposição muitas vezes 
inesperada, a evolução das diferentes técnicas utilizadas no decorrer do tempo” 
(Guichard, 2003, pp. 21 ‑22). No mosaico da paisagem vinhateira, hoje dominado 
pela extensão de vinhas em patamares e “ao alto”, resultante de plantações das 
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últimas décadas, que vieram modernizar a viticultura duriense, um olhar mais pró‑
ximo e atento poderá distinguir, aqui e ali, socalcos de antigas vinhas ou de “mor‑
tórios”, com muros de xisto baixos e irregulares da época pré ‑filoxérica ou outros 
mais sólidos e mais altos, geralmente mais retilíneos, do período de replantações 
do final do século XIX ou posteriores. Em muitas vinhas, conservam ‑se árvores de 
bordadura, geralmente oliveiras, que amenizam a monotonia da paisagem. 

Por toda a região, subindo as encostas ou em locais menos favoráveis à cultura 
da vinha, adensam ‑se matos e bosquetes de flora mediterrânica, ou outras culturas 
como soutos, hortas, laranjais, cerejais e pomares, olivais ou amendoais. À exceção 
da vinha e do olival (e, no caso do Douro Superior, embora com menor expressão, do 
amendoal), essas culturas não têm grande significado comercial, mas a sua impor‑
tância económica é fundamental para o consumo familiar e da gente da terra.

Se um olhar atento permite descobrir facilmente a diversidade da paisagem 
duriense, só uma estadia mais prolongada poderá propiciar a vivência de quo‑
tidianos, histórias e tradições locais, desde as festas à gastronomia. Por vezes 
na mesma freguesia, entre aldeias separadas por poucos quilómetros, é ‑se sur‑
preendido com a diversidade de ambientes, tradições e hábitos que, em algumas 
zonas do Douro, distinguem “a ribeira” e “a montanha”. Como salientou Shawn 
Parkhurst, essa diversidade de condições naturais e de maior ou menor envolvi‑
mento na cultura da vinha traduz ‑se também em diferentes formas de vivenciar 
e produzir regionalidade (Parkhurst, 2000).

5. As transformações recentes

Nas últimas décadas, a região do Douro conheceu profundas transformações na 
paisagem física e humana, nas técnicas de produção vitivinícola, no quadro ins‑
titucional, nos quotidianos e na vida política, social e cultural. Mas, apesar dos 
progressos, dos múltiplos sinais de inovação e modernidade e da melhoria sensível 
dos níveis de vida, os indicadores económicos e sociais continuam a revelar um 
território de baixa densidade, deprimido e pobre, face aos níveis de desenvolvi‑
mento do litoral.

Desde os anos sessenta do século XX, o Douro perdeu mais de um terço da 
sua população (de 335.527 habitantes em 1950 passou para 211.854 em 2011). Alguns 
concelhos perderam mais de metade dos seus habitantes. O esvaziamento demo‑
gráfico foi desigual e agravou assimetrias já existentes, atingindo mais duramente o 
Douro Superior e o Cima Corgo do que o Baixo Corgo. No mesmo período, apenas o 
concelho de Vila Real viu aumentar o seu número de habitantes. Simultaneamente, 
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tem ‑se verificado um rápido envelhecimento da população, dado que, em geral, são 
os mais jovens que partem. O índice de envelhecimento, que em 1970 era de 30% 
(30 idosos, com mais de 65 anos, por 100 jovens, com 14 anos ou menos), passou a 
177% em 2011, ultrapassando os 300% em vários concelhos (Ramos, 2019, pp. 390‑
‑391). Por outro lado, ao vazio deixado pela migração de durienses para as cidades 
do litoral ou para estrangeiro somam ‑se as ausências de muitos dos que, outrora, 
procuravam trabalho na região, vindos das aldeias serranas de Trás ‑os ‑Montes e da 
Beira participar nas grandes fainas vitícolas, em especial nas vindimas. Já antes 
da II Guerra Mundial tinham deixado de afluir ao Douro trabalhadores pobres da 
Galiza, que, durante os dois séculos anteriores, vinham todos os anos procurar 
emprego nas grandes quintas, participando nos trabalhos mais duros das surri‑
bas e plantações. O esvaziamento demográfico tem afetado sobretudo as aldeias, 
conjugando ‑se, nas últimas décadas, com o processo de concentração populacional 
nas sedes dos concelhos e nos principais núcleos urbanos, traduzindo ‑se, simul‑
taneamente, numa crescente terciarização e em perda de coesão do mundo rural, 
paralela à diminuição de ativos no sector primário. 

Também a paisagem vinhateira sofreu profundas transformações. O pro‑
cesso de modernização vitivinícola, iniciado ainda nos anos sessenta com estudos 
e experiências pioneiras, alargou ‑se a partir da década de 1980, especialmente 
com a disponibilização de apoios financeiros através de diversos programas de 
desenvolvimento lançados pelo Estado, a começar pelo PDRITM  ‑ Projeto de 
Desenvolvimento Regional Integrado de Trás ‑os ‑Montes e Alto Douro (na sua 
primeira fase, com início em 1982, financiado pelo Estado Português e pelo Banco 
Mundial), continuando, depois, com outros programas de financiamento comu‑
nitário. Em pouco tempo, assistiu ‑se a uma autêntica revolução vitícola, com 
vista à mecanização e racionalização das explorações, que deixou marcas pro‑
fundas na paisagem. O processo é hoje visível, sobretudo nas grandes quintas, 
criando grandes manchas de vinhas novas, que se combinam com o mosaico mais 
complexo das cerca de 110.000 parcelas pertencentes a uns 20.000 pequenos e 
médios viticultores. No geral, alteraram ‑se radicalmente as fainas mais duras da 
viticultura duriense. Nas surribas, que ainda há uns quarenta anos se faziam a 
braço humano com o auxílio dos tradicionais ferros de desmonte, generalizou ‑se o 
emprego das máquinas. Introduziram ‑se novas técnicas de armação dos terrenos 
e de trabalho da vinha. Os taludes que separam os vários patamares de vinha, 
mais ou menos largos e íngremes, e o sistema de vinha “ao alto”, em bardos per‑
pendiculares às curvas de nível, foram substituindo os socalcos e os velhos muros 
de xisto, que caracterizavam a viticultura tradicional. Aqui e ali, alguns proprie‑
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tários apostaram na preservação de velhos socalcos com maior valor paisagístico 
e patrimonial, investindo em “microterraceamentos” e em maquinaria adaptada 
à irregularidade do terreno. A modernização da vitivinicultura, sobretudo nas 
médias e grandes propriedades, tem conduzido à diminuição da população ativa 
no sector agrícola e à rápida redução do trabalho manual nas atividades vitiviní‑
colas. Em toda a região, há escassa oferta de emprego permanente e, ao mesmo 
tempo, falta mão de obra para o trabalho agrícola de carácter sazonal. Diminuiu, 
ainda, a concentração da RDD na produção de vinhos generosos com a denomi‑
nação “Porto”, mais dependentes do circuito exportador, aumentando o investi‑
mento na produção de vinhos de mesa de qualidade DOC Douro, que têm vindo 
também a ganhar reconhecimento internacional, a par de outras produções mais 
localizadas e de menor volume, como os moscatéis e os espumantes. 

Entre os agentes económicos do sector vitivinícola, tem ‑se verificado uma 
alteração sensível no sentido quer da integração produção/comércio quer da con‑
centração. Diversas empresas exportadoras têm investido em grande escala na 
área da produção, adquirindo algumas das maiores quintas e procedendo a novas 
e extensas plantações e à construção de modernos centros de vinificação. Em 
movimento inverso, desde finais da década de 1970, alguns produtores durien‑
ses lançaram ‑se na comercialização direta dos seus vinhos, inicialmente apenas 
no mercado nacional, devido aos constrangimentos legais, já que só em 1986 
seria autorizada a exportação direta a partir do Douro, em nome dos respetivos 
produtores ‑engarrafadores de vinho do Porto e das adegas cooperativas, acabando 
legalmente o exclusivo do Entreposto de Gaia, criado em 1926, que obrigava ao 
armazenamento nessa área de todos os vinhos do Porto destinados à exportação. 

Em contrapartida, a esmagadora maioria dos pequenos viticultores durien‑
ses, que vende as suas uvas às adegas cooperativas ou às empresas, tem vindo a 
perder rendimento, com a queda do valor real do seu produto que, em certos casos, 
não chega a cobrir os custos de produção. As pequenas explorações vitícolas só 
sobrevivem graças ao trabalho familiar, mas o envelhecimento deste sector põe 
em risco a sua continuidade. Também as fragilidades do movimento associativo 
e cooperativo da viticultura da região têm vindo a provocar um impacto corrosivo 
na sustentabilidade da pequena viticultura regional. Basta referir que, em 2017, 
segundo dados do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, no conjunto da RDD, 
com uma área de 247.420 hectares, os 43.457 hectares de vinha, distribuídos por 
111.897 parcelas, correspondiam a 20.934 viticultores, uma redução significativa 
face a 2010, em que 45.441 hectares de vinha se distribuíam por 149521 parcelas 
e 38.695 viticultores. Ou seja, em apenas 7 anos, a região perdeu 4,3% da área de 
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vinha, ao mesmo tempo que o número de parcelas de vinha se contraiu cerca de 
25% e o número de viticultores sofreu uma perda de quase 46%.

Alterou ‑se também a imagem do rio Douro. O rio de caudal inconstante, com 
secos de verão e cheias de inverno, transformou ‑se numa sucessão de espelhos de 
água de albufeiras das contínuas barragens, construídas entre as décadas de 1960 e 
1980 para aproveitamento de energia hidroelétrica. No Douro português, Pocinho, 
Valeira, Bagaúste, Carrapatelo, Crestuma ‑Lever. Nos anos noventa do século XX, 
iniciou ‑se a construção de uma barragem no vale do rio Côa, mas a descoberta de 
gravuras rupestres da época paleolítica levou à suspensão da obra em 1995. A clas‑
sificação pela UNESCO das gravuras rupestres do vale do Côa como Património 
Mundial, em 1998, assinala um marco histórico da arqueologia na região duriense. 
Em alternativa, foram construídas, na última década, novas barragens nos cursos 
terminais de outros afluentes do Douro, nomeadamente no Sabor e no Tua.

Na década de 1960, com a construção da barragem do Carrapatelo, desapa‑
receram do rio os barcos rabelos, secularmente utilizados no transporte do vinho, 
já então em declínio devido ao uso do comboio. Desde essa altura, difundiu ‑se 
também, rapidamente o transporte do vinho por camiões ‑cisterna, desaparecendo 
a chiadeira dos carros de bois que transportavam as pipas de vinhos dos armazéns 
das quintas para os cais de embarque. 

A construção de barragens no rio Douro permitiu renovar a navegabilidade, 
já não para o tráfego dos velhos barcos rabelos, mas, sobretudo, para embarcações 
de turismo. Desde finais da década de 1980, um número crescente de turistas sobe 
e desce o rio em viagens de lazer. De menos de 6.500 passageiros das embarcações 
de turismo na via navegável do Douro em 1994, passou ‑se a mais de 150.000 em 
2011, e a quase 1.300.000 em 2017. E as albufeiras permitem outras viagens mais 
curtas e desportos náuticos, inimagináveis no Douro irrequieto de outros tem‑
pos. De resto, o turismo tornou ‑se uma nova e dinâmica atividade económica da 
região, articulada com o sector vitivinícola. Novas unidades hoteleiras e de restau‑
ração surgiram, entretanto, numa região onde existiam pouquíssimas estruturas 
de acolhimento turístico. E, sobretudo, multiplicaram ‑se as pequenas unidades 
de Turismo em Espaço Rural, abrindo muitas quintas aos que pretendem fruir de 
ambientes mais genuínos. Surgiram também novos espaços e ofertas culturais, 
teatros, auditórios, museus, bibliotecas, centros culturais, parques temáticos, fes‑
tivais de música, semanas culturais, entre outros.

Numa época de profundas e rápidas transformações do território e dos qua‑
dros de vida das populações, a área do património, nas suas múltiplas vertentes, 
conheceu progressos notáveis. Multiplicaram ‑se descobertas arqueológicas, estu‑



D O U R O  T U R Í S T I C O

• 38 •

dos, ações de valorização e de divulgação do património natural e histórico, das tra‑
dições locais, da gastronomia, das arquiteturas tradicionais e da própria paisagem. 

Também as relações laborais, os níveis de vida e os hábitos quotidianos conhe‑
ceram grandes transformações. Após a Revolução de 1974, com a instauração do 
regime democrático, surgiram novas condições de participação cívica e instauraram‑
‑se novos poderes autárquicos, que vieram dar voz a reivindicações regionais e locais, 
traduzindo ‑se em múltiplos projetos e iniciativas. Muitas aldeias sentiram, pela pri‑
meira vez, o impacto revolucionário das infraestruturas de rede elétrica, água canali‑
zada e saneamento básico, permitindo a difusão da televisão e dos eletrodomésticos. 
As condições de trabalho assalariado, sobretudo na viticultura, tornaram ‑se menos 
duras, desaparecendo as imagens degradantes dos cardenhos. 

Nas últimas quatro décadas, alteraram ‑se muito as acessibilidades no Douro 
e de ligação a outras zonas do país. O IP4 e, mais recentemente, a A4 permitiram 
reduzir substancialmente o tempo de viagem entre o Porto e vários pontos da 
região, em certos casos, para um terço ou menos. E a ligação entre as principais 
cidades (Lamego, Régua e Vila Real), através da A24, veio, já na primeira década 
do século XXI, permitir viagens mais rápidas e seguras no eixo mais populoso da 
região, com perto de 100.000 habitantes, estimulando, simultaneamente, relações 
estratégicas intermunicipais para a formação de uma nova capitalidade. Se a estas 
vias de circulação rápida juntarmos o IP2 e o IC5, bem como importantes melho‑
rias em algumas estradas locais, em que se destaca a EN222, que liga a Régua 
ao Pinhão, podemos dizer que se verificou um salto gigantesco na qualidade da 
rede rodoviária do Douro. O que não quer dizer que não subsistam problemas de 
acessibilidades na região, em especial nos concelhos da margem sul. 

Em contrapartida, desde os anos oitenta do século XX, foram sendo sucessi‑
vamente encerradas linhas e troços de linhas, estações e apeadeiros da rede ferro‑
viária do Douro, precisamente quando esta se podia assumir como um recurso de 
grande valia turística. A desativação do troço da linha do Douro entre o Pocinho e 
Barca de Alva, a linha do Sabor, que ligava o Pocinho a Miranda, depois, a linha do 
Tua, de Foz ‑Tua a Bragança, e a linha do Corgo, entre a Régua, Vila Real e Chaves.

6. Notas finais

As transformações recentes do território duriense e a valorização da sua imagem 
externa, impulsionada pela qualidade dos seus vinhos e pelo turismo, não têm 
conseguido corrigir desigualdades e desequilíbrios estruturais da região no seu 
conjunto nem inverter o círculo vicioso da dependência e da pobreza. 
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Apesar de produzir tanta riqueza, a começar pelos vinhos generosos, que no 
século XVIII chegaram a representar mais de metade de todas as exportações nacio‑
nais, mas também em energia hidroelétrica, desde a segunda metade do século XX, 
e, mais recentemente, em atividades dinâmicas no sector do turismo, a região do 
Douro partilha com as demais regiões do interior do país níveis elevados de pobreza, 
de desertificação humana e de envelhecimento. Diversos indicadores, como o PIB 
per capita ou os índices de poder de compra, mesmo com a evolução positiva recente, 
continuam a colocar quase todos os concelhos do Douro muito abaixo da média 
nacional e entre os mais pobres do país (Marques, 2004; Ramos, 2019). Além disso, 
grande parte das mais ‑valias geradas na região, nos vinhos, na produção energética 
ou no turismo, não se fixam aqui, dado que as sedes das principais empresas desses 
sectores se localizam no Porto ou em Lisboa. Paradoxalmente, apesar dos grandes 
investimentos nas últimas décadas e do reconhecimento internacional da exceciona‑
lidade do património vitivinícola e paisagístico, as enormes potencialidades regionais 
não se têm traduzido na capacidade de fixar ou atrair gente e recursos, de modo a 
gerar empregos qualificados, densificar a vida social e aproveitar todas as poten‑
cialidades do território, condições essenciais para um desenvolvimento sustentável.

Outro dos paradoxos durienses é o de à forte identidade regional em torno do 
vinho se contrapor uma reconhecida dificuldade de gerar centros de decisão e estra‑
tégias eficazes à escala regional. Em grande parte, essa dificuldade relaciona ‑se 
com o centralismo do Estado português e com o processo histórico de construção 
da região demarcada e do sistema institucional do vinho do Porto, nas suas diversas 
fases. Constituindo, sobretudo, formas de domínio do Estado sobre a região e de 
controlo de um produto ‑chave da economia nacional, mais do que um sistema de 
autorregulação regional (Moreira, 1998, p. 80; Pereira, 1996, p. 183), acentuaram a 
dependência da região face ao Porto e face ao comércio exportador, limitando ou 
anulando a capacidade de intervenção das elites regionais. De resto, o aparente 
equilíbrio de forças do atual modelo interprofissional, criado em 2003, com o novo 
Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (IVDP) e o Conselho Interprofissional, 
constituído, paritariamente, por representantes da produção e do comércio, é ape‑
nas simbólico, já que a forte concentração do sector comercial exportador se contra‑
põe à fragmentação e fraca coesão do sector vitícola, o que aumenta a dificuldade de 
concertação de interesses e a desejável cooperação interprofissional, hoje imprescin‑
dível face aos desafios da globalização económica. Simbólica foi também a transfe‑
rência da sede do organismo regulador do Porto para a região (como determinou o 
Decreto ‑Lei n.º 278/2003, de 6 de novembro: “O IVDP tem sede em Peso da Régua e 
delegação no Porto”), já que a direção do IVDP e os principais serviços continuaram 
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a funcionar, maioritariamente, na antiga sede do Porto, tendo as instalações e os 
serviços da Régua um carácter complementar.

Algumas instituições importantes na gestão do território, que chegaram a 
estar sediadas na região, foram extintas e as suas funções passaram para outras 
instâncias, como aconteceu com o Instituto de Navegabilidade do Douro (inte‑
grado, em 2002, no Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, com sede em 
Lisboa, que, por sua vez, foi absorvido, em 2012, pelo Instituto da Mobilidade e dos 
Transportes, também com sede em Lisboa; em 2015, a gestão da via navegável do 
rio Douro passaria para a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do 
Castelo, com sede em Leça da Palmeira) ou o Turismo do Douro (absorvido, em 
2013, pelo Turismo do Porto e Norte de Portugal, com sede em Viana do Castelo).

À fragmentação territorial tem correspondido, assim, uma fragmentação 
institucional, desfavorável à emergência de centros de decisão verdadeiramente 
representativos e com capacidade para a criação e consensualização de estratégias 
que alterem “a lógica extrativa que tem marcado o modelo de desenvolvimento do 
Douro, economicamente extensivo, sectorialmente especializado e funcionalmente 
dependente” (Ramos, 2019, p. 398). É verdade que os autarcas da região têm pro‑
curado avançar nesse sentido, dentro do quadro legal vigente. Em 2009, foi criada 
a Comunidade Intermunicipal do Douro (constituída pelos municípios de Alijó, 
Armamar, Carrazeda de Ansiães, Freixo de Espada à Cinta, Lamego, Mesão Frio, 
Murça, Peso da Régua, Moimenta da Beira, Penedono, São João da Pesqueira, Ser‑
nancelhe, Santa Marta de Penaguião, Tabuaço, Tarouca, Torre de Moncorvo, Vila 
Nova de Foz Côa e Vila Real),que tem vindo a apostar numa estratégia de âmbito 
regional, como revela o documento Douro 2030. Uma Estratégia para uma Década 
(Comunidade Intermunicipal do Douro, 2018). Igualmente importante foi a criação 
da associação Douro Alliance  ‑ Eixo Urbano do Douro, integrada pelas cidades de 
Vila Real, Peso da Régua e Lamego, e formalizada também em 2009, para gerir 
um projeto estratégico comum, visando “conjugar esforços para transformar o Eixo 
Urbano na Cidade do Douro, que dê resposta a uma estruturação urbana capaz de 
assumir a dinâmica do desenvolvimento de toda a região e, simultaneamente, se 
afirmar como uma Cidade do Mundo, aberta, atrativa, competitiva e inovadora, que 
valoriza a imagem de marca e o potencial económico do Douro” (Douro Alliance 
 ‑ Eixo Urbano do Douro, 2008). São ainda imprevisíveis o impacto e o sucesso que 
estas estratégias, a par de outros processos em curso, como o programa de descen‑
tralização lançado pelo governo em 2018, poderão ter no território. Mas refletem a 
consciência das principais fragilidades da região e a vontade coletiva de desenvolver 
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projetos capazes de inverter, ou pelo menos travar, os processos de perda e, simul‑
taneamente, aproveitar e valorizar as potencialidades existentes. 
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Transformações do espaço rural 
e dinâmicas de desenvolvimento 

territorial e turístico do Douro

Eduardo Gonçalves
João Pedro Mendonça

1. Repensar o “espaço rural”

Até há poucas décadas, o espaço rural estava direcionado para a agricultura 
enquanto “atividade económica tradicional”. Todavia, as alterações profundas 
na estrutura socioeconómica deste sector (Batista, 2010; Covas, 2011), mormente 
as advindas dos processos de industrialização, foram implicando um progressivo 
“abandono” da atividade agrícola e uma sistemática desvitalização demográfica 
(Gonçalves, 2018; Lima, 2007; Mendonça, 1998). As transformações que têm ocor‑
rido no espaço rural passaram também a incidir sobre os modos de vida das suas 
populações (Lima, 2011), plasmando ‑se numa certa condição de inferioridade 
material e simbólica (Covas & Covas, 2010; Cunha et al., 2011). 

Nas décadas de 1970 e 1980 subsumem ‑se alterações no próprio conceito de 
desenvolvimento aplicado a áreas rurais, derivadas, em parte, da criação de vários 
planos de atuação implementados pelo Banco Mundial e pelas Nações Unidas e 
que estavam particularmente vocacionados para as populações rurais do desig‑
nado “Terceiro Mundo” (Harris, 1982, p. 15). Vivia ‑se, então, um contexto em que 
o planeamento procurava reduzir as assimetrias sociais que se tinham acentuado 
em resultado das anteriores políticas sectoriais e nacionais, alteradas ao longo da 
década de 1980, nomeadamente no que respeita aos seus objetivos, uma vez que se 
amplia o âmbito das políticas para além da reestruturação agrícola dos territórios 
da sua implementação. De resto, o conceito de desenvolvimento passa a ser perce‑
cionado em termos de “processo”, no qual se inscrevem as mudanças económicas, 
tecnológicas, demográficas, ambientais e culturais (Covas, 2011). Neste contexto, 
e tendo por base a tipologia definida por Harris (1982), é possível identificar três 
tipos de conceções que influenciam o planeamento nas áreas rurais: 

2. CAPÍTULO
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i) as que tendem a relacionar as variáveis em presença, nomeadamente os 
fatores naturais e humanos, endógenos e exógenos, ou seja, uma abor‑
dagem “sistémica global”; 

ii) as dos modelos de “decisão ‑ação”, que estudam o papel dos indivíduos 
nos processos de mudança económica, social e cultural; 

iii) e as “estruturalistas históricas”, que relacionam os processos históricos 
com os indivíduos e o papel destes na transformação da sociedade.

Esta última conceção distingue ‑se das anteriores porquanto privilegia o 
papel social do indivíduo, considerando ‑o de forma não isolada (Harris, 1982, 
pp. 18 ‑23). Deste modo, o conceito de desenvolvimento rural não se limita ao 
desenvolvimento agrícola, passando a agricultura a ser considerada como mais 
uma das atividades económicas associadas ao espaço rural. Para além disso, o 
principal marco que estabeleceu uma mudança na filosofia das políticas rurais 
da então Comunidade Económica Europeia foi o relatório da comissão The future 
of rural society (European Communities, 1988, pp. 5 ‑6), que define três tipos de 
áreas rurais tomando em consideração as suas diferenças em termos territoriais:

i) áreas que sofrem a “pressão da urbanização”, normalmente no entorno das 
cidades, o que faz periclitar o equilíbrio ambiental e implica não apenas 
medidas de “ordenamento territorial”, mas também de “proteção ambiental”;

ii) áreas em declínio em termos sociais, que obrigam a medidas de carácter 
essencialmente socioeconómico, apontando para uma “diversidade” de 
atividades;

iii) áreas “marginais”, em risco de despovoamento e onde é necessária a 
implementação de dinâmicas sensíveis à preservação do meio ‑ambiente 
e do património cultural. 

O estímulo a pequenas e médias empresas locais e a dinamização do turismo 
afirmam ‑se como exemplos de medidas deste último sentido de revitalização. 
Com efeito, as atuais políticas da União Europeia para o mundo rural refletem 
claramente a “transição” (Cordovil, 2021) da conceção agrícola centrada no “estí‑
mulo direto ao sector” para uma visão “pós ‑agrícola”, centrada na “multifuncio‑
nalidade” do território e na população rural num sentido holístico (Batista, 2006; 
Carvalho, 2008; Cavaco, 1999).

2. Notas de um diagnóstico socioeconómico e demográfico do Douro

Para um diagnóstico socioeconómico da região duriense é incontornável conside‑
rar as marcas de ruralidade da sua espessura territorial (Lima, 2011), bem como as 
suas singularidades do ponto de vista dos recursos naturais e paisagísticos, com 
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peculiaridades edafoclimáticas propiciadoras não só da cultura da vinha, mas 

também de outra produção agrícola e hortofrutícola de qualidade e valor, mor‑

mente o azeite e a amêndoa, aos quais se podem associar igualmente os queijos 

e o fumeiro, entre outros mais específicos. Destinados a mercados tanto nacio‑

nais como internacionais, estes produtos assumem ‑se como fontes de rendimento 

complementar à produção vitivinícola e são relevantes para a região. Saliente ‑se 

ainda que uma boa parte destes produtos estão certificados com denominação de 

origem protegida (DOP).

A população residente nos concelhos que integram a NUTS III Douro é sensi‑

velmente de 190.958 habitantes (Pordata, reportando dados estimados para 2019). 

Porém, este território tem vindo a registar uma quebra populacional sistemática 

no período intercensitário (2011 ‑2021), dando continuidade às perdas que marca‑

ram a década anterior, tornando ‑a numa das regiões que mais população perdeu 

à escala nacional. Tudo isto acompanhado de um expressivo índice de envelheci‑

mento de 207,5 em 2016 (Instituto Nacional de Estatítica [INE], 2017).

Mesmo assim, tal como no cômputo nacional, a escolarização e a qualifi‑

cação registam taxas de crescimento na região. A formação superior no Douro 

apresenta um indicador de 28%, ligeiramente inferior à média da região Norte 

de Portugal (NUTS II) e nacional, de 30% e 34%, respetivamente (INE, 2017). Por 

conseguinte, a área geográfica em análise – NUTS III Douro, bem como generi‑

camente toda a região de Trás ‑os ‑Montes e Alto Douro, apresenta indicadores 

sociais regressivos, com elevados índices de envelhecimento e índices sintéticos 

de fecundidade que não garantem a substituição de gerações, para além de uma 

grande incidência de emigração (especialmente para a Suíça), a que se junta o 

êxodo em direção às áreas de maior dinamismo económico do litoral português 

(Lisboa e Porto). Como se verifica na tabela 1, no cômputo global, os anos de 2011 

a 2015 apresentam uma quebra populacional constante, embora a NUTS III Douro 

registe um decréscimo ainda superior à média nacional. 

Territórios Número médio de habitantes por km2

Âmbito geográfico/
Anos 2001 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

NUTS Portugal 112,5 114,6 114,7 114,5 114,0 113,4 112,8 112,3

NUTS II Norte 173,2 174,3 173,8 173,4 172,7 171,7 170,7 169,7

NUTS III Douro 54,6 51,7 51,3 50,8 50,3 49,7 49,2 48,7
Fonte: INE (2010 ‑2016); Pordata (2017). 

Tabela 1 
Evolução 
da densidade 
demográfica, 2011-
-2015 (NUTS II Norte 
e NUTS III Douro)
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De resto, num processo larvar de desvitalização populacional, já as décadas 
anteriores (1960 ‑2001) verificavam registos sistemáticos de quebra na população 
residente com menos de 15 anos em toda a região Norte (NUTS II), quebra ainda 
mais acentuada nos concelhos do interior rural, como é o caso dos que integram 
a NUTS III Douro.

Ainda num relance retrospetivo, se nos anos de 1930, cerca de 80% da popu‑
lação em Portugal estava adstrita ao espaço rural, nos anos de 1950 o sector primá‑
rio reduziu ‑se a uns 40% da população ativa (Nazareth, 1985). Desde então até aos 
anos de 1970, verificou ‑se um acentuar sistemático do decréscimo da população 
ligada ao sector, fuga associada, à época, a uma certa “destradicionalização” que 
passou, entre outros aspetos, pela litoralização e pela emigração em massa. Nas 
décadas seguintes, esta sangria da população rural continuou a acentuar ‑se, por‑
ventura devido a uma multiplicidade de fatores circunscritos à busca de melhores 
condições de vida (emprego e valorização profissional, formação, saúde, cultura e 
outros). O abandono e o consequente despovoamento do interior acabam por fra‑
gilizar sobremaneira o território rural, marcado, assim, por uma baixa densidade 
populacional, uma baixa natalidade e índices acentuados de envelhecimento da 
população, como é o caso da região duriense. Este processo de desvitalização está 
intrinsecamente ligado a questões sociais e ambientais. No caso das primeiras, 
pelas consequências de perdas identitárias e da cultura rural; no caso das segun‑
das, pela íntima correlação entre o despovoamento e a questão da floresta e a 
perda de “ciclos de vida agrícola” (Covas & Covas, 2012).

A caracterização do desenvolvimento da região duriense tende a destacar o 
seu isolamento em relação aos principais eixos de ligação peninsular, bem como 
o pouco relevo dos investimentos no sector da indústria. Para além disto, é ainda 
um contexto fortemente dependente da prática agrícola, que mantém boa parte 
da população ativa no sector primário. De facto, todo este território duriense tem 
na vitivinicultura a sua principal atividade económica, ressalvando ‑se, porém, 
algumas aldeias que apresentam uma maior incidência no comércio e nos ser‑
viços, bem como na divulgação e serviços turísticos. No cômputo global, no que 
concerne à atividade económica, o índice de poder de compra para os anos de 2013 
e 2015, por exemplo, no conjunto da NUTS III – Douro, foi de 78 e 77,2, inferior ao 
referencial da média nacional (Pordata, 2017). Os dados referentes aos concelhos 
onde se inscrevem, por exemplo, as Aldeias Vinhateiras, mostram que os indica‑
dores são ainda inferiores, como é o caso de Alijó com 65,7 e 66, Sabrosa com 63,9 
e 63,8, São João da Pesqueira com 64,7 e 65, Tabuaço com 56,6 e 65,9, e Tarouca 
com 70 e 62,7 (Pordata, 2017). 
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Segundo os últimos censos de 2011, as taxas de atividade de vários concelhos 
situam ‑se abaixo dos 47,6% verificados para o global da região duriense, como é 
o caso de Alijó (42,7%), Sabrosa (43,9%), São João da Pesqueira (46,3%), Tabuaço 
(41,7%) e, acima da referência do território, Tarouca com 48,2% (INE, 2012). Por 
sua vez, observa ‑se de modo expressivo a conjugação da inatividade com um certo 
“desalento” face ao mercado de trabalho, componentes que carecem de reorienta‑
ção de “políticas de emprego e inclusão” (Cristóvão et al., 2010). 

Numa análise em torno da distribuição da população ativa por sector (INE, 
2012), a NUTS III Douro regista, no seu conjunto, 13 % no sector primário, como 
se pode observar na figura 1. Nos concelhos que acolhem as Aldeias Vinhateiras 
(ADV), o sector primário denota uma incidência ainda maior de população ativa, 
registando ‑se 27,4% no concelho de Alijó, 40,8% em São João da Pesqueira, 22,1% 
em Sabrosa, 17,4% em Tabuaço e, contrariando esta tendência, 8,8% em Tarouca. 
O sector secundário representa 19,6% no global da região, sendo que em Alijó este 
sector tem um peso de 18,3%, em Sabrosa 20,6%, em São João da Pesqueira 19,6%, 
em Tabuaço 24,7% e em Tarouca 24,9%. No sector terciário, o total da NUTS III 
Douro representa 66,3% da população ativa. No que concerne aos concelhos onde 
se inscreve a Rede das Aldeias Vinhateiras (RAV), o sector terciário tem o peso 
de 54,3% em Alijó, 57,7% em Sabrosa, 43,1% em São João da Pesqueira, 57,9% em 
Tabuaço 57,9% e 66,3% em Tarouca.

Sector Secundário
25%

Sector Primário
13%

Sector Terciário
62%

13% Sector Primário 25% Sector Secundário 62% Sector Terciário

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do INE (2012).

Figura 1 
Distribuição 
da população 
por sectores 
de atividade (%), 
NUTS III Douro
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Nesta linha de análise mais fina é de sublinhar um significativo peso da popula‑
ção ativa no sector agrícola, bem como a dimensão territorial usada pelas explorações 
agrícolas onde predominam a vinha e o olival. Além da importância das indústrias 
extrativa e alimentar no sector secundário, direcionado, em boa medida, para o mer‑
cado internacional, é de destacar a componente dos serviços com um progressivo 
aumento do emprego, pese embora a característica seja a da “microempresa” (com 
menos de 10 trabalhadores), que, reportada a dados globais da NUTS III Douro, 
representava 97,2% em 2009 e 98,4% em 2015 (Pordata, 2017). Para este último ano, o 
concelho de Alijó registava 98,9% das suas empresas com menos de 10 trabalhadores, 
Sabrosa 98,6%, São João da Pesqueira 98,9%, Tabuaço 99% e Tarouca 97,4%. 

Sublinhe ‑se, todavia, que algumas freguesias apresentam uma percentagem 
de população ativa na agricultura superior a 60%, enquanto a população ativa 
no sector terciário denota uma grande diversidade e tem, como expectável, inci‑
dência nas freguesias de maior cariz urbano, mormente nas sedes de concelho, 
onde a percentagem da população empregada no sector terciário é superior, atin‑
gindo, nalguns casos, cerca de 70% (Pordata, 2017). Nas freguesias mais isoladas 
e inseridas nas áreas de planalto/montanha, o sector terciário tem pouquíssima 
representatividade, coincidindo quase sempre com o pequeno comércio a reta‑
lho, que emprega menos de 20% da população ativa. Considerando a dimensão 
empresarial local, observa ‑se que, a par do comércio e da construção, a agricultura 
é dos sectores de maior relevância quanto ao número de empresas com sede nos 
vários concelhos. O tecido empresarial revela também uma forte atomização, pre‑
dominando a pequena indústria, as empresas agrícolas e as empresas familiares 
de construção, às quais se juntam as ligadas ao comércio. No que diz respeito à 
atividade comercial, os estabelecimentos são maioritariamente vocacionados para 
os produtos alimentares, quer no sector retalhista, quer no grossista. 

Pese embora o mais recente dinamismo na indústria hoteleira e na restaura‑
ção, este sector ainda apresenta lacunas, pelo menos para poder acompanhar os 
níveis de exigência esperados por uma procura seletiva, mesmo que esta se paute 
por uma acentuada sazonalidade. No entanto, o turismo tem vindo a assumir‑
‑se na região como uma fonte de revitalização de localidades matizadas por uma 
forte emigração e pelo abandono de atividades tradicionais, desvitalização a que 
se associam laivos de depressão socioeconómica. Por conseguinte, a perspetiva de 
multifuncionalidade do sector agrícola e do espaço rural irá matizar as intervenções 
no território que visam a diversificação das economias. A “reinvenção do rural” 
(Batista, 2006; Lima, 2007) na região está particularmente articulada com a inten‑
ção de afirmar estas novas ruralidades também como produto turístico, motivo pelo 
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qual se recomenda o envolvimento das comunidades no processo de governança, 
no pensar das políticas locais e no processo de desenvolvimento da região (ESPON, 
2020). Sublinhando ‑se o prosseguimento de práticas comunitárias “mais conscien‑
tes e mais responsáveis”, procuram ‑se alternativas assentes simultaneamente na 
mobilização dos recursos e no empowerment das comunidades. 

Além do mais, a desejável associação da rede de aldeias que compõem o tecido 
urbano ‑rural ao enoturismo e ao sector vitivinícola estimula dinâmicas de afirmação 
local que cruzam a cultura, a tradição e os patrimónios, consubstanciadores de um 
turismo cultural aliado ao turismo rural que tem como lastro uma “agricultura ativa”. 

Em síntese, a urbanidade coincide com o reforço da terciarização, já que o 
sector secundário é muito pouco representativo em termos de oferta de emprego 
e riqueza gerada. Excetuam ‑se certos casos muito pontuais, localizados essencial‑
mente nas principais sedes de concelho. A agricultura e os serviços dela depen‑
dentes (serviços de apoio técnico, cooperativas, lojas de produtos agroquímicos, 
oficinas de máquinas agrícolas) continuam a predominar. Ainda assim, a enti‑
dade que proporciona mais emprego continua a ser o Estado, nomeadamente na 
vertente da administração pública local, não sendo raro as câmaras municipais 
aparecerem como principal centro de dinamização dos investimentos e a princi‑
pal fonte de emprego. Noutros casos, é o ensino que exerce essa função, atraindo 
para as sedes concelhias uma série de outras atividades e serviços.

3. O Douro e a multifuncionalidade territorial

Desde finais da década de 1980 e inícios de 1990, as políticas europeias para o desen‑
volvimento rural (Lourenço, 1997) têm vindo a acentuar a valorização dos recursos 
endógenos e da cultural local (Carvalho, 2008), ancoradas numa perspetiva de “mul‑
tifuncionalidade” (Maia & Ferreira, 2011) que propõe frequentemente o turismo como 
argumento para a recomposição económica de contextos regionais deprimidos.

A generalidade do território duriense, nomeadamente as suas aldeias e res‑
petivo entorno, aglutina uma intervenção de dinamização simultaneamente turís‑
tica, cultural e social (Cristóvão, 2010; Cabral, 2003). As conceções mais recentes 
apontam, como referido, para a diversificação das atividades no mundo rural, 
e isso exige uma nova política que se pode denominar de “rural para além de 
agrícola” (Figueiredo, 2003), uma vez que as iniciativas de desenvolvimento rural 
deixaram de ser “sectoriais” e passaram a ser “horizontais”, incluindo agora todas 
as atividades económicas, a criação de emprego, as preocupações ambientais e as 
demais dinâmicas de utilização do território. Veja ‑se no plano nacional a proposta 
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do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) que 
aponta nesse sentido. A cada situação regional e local exige ‑se que os governos 
nacionais, também eles cofinanciadores, assumam a responsabilização face aos 
resultados a obter e exerçam uma coordenação multinível.

Ora, no caso português, e da região do Douro em particular, poder ‑se ‑ia 
recorrer às conclusões de um dos estudos “clássicos” naquele sentido: o relatório 
do Comissário Macsharrey, de 1991, que assinalava, já nessa altura, os “defeitos da 
Política Agrícola Comum” (Burrell, 1992). Este documento, referencia o facto de a 
política seguida até então originar níveis de produção superiores aos da procura, 
alertando para um favorecimento da “intensificação”, o que ajudaria, sobretudo, as 
grandes explorações, em detrimento da agricultura de “minifúndio”, não atendendo 
convenientemente às idiossincrasias sociais e à estrutura fundiária que matizam 
os vários países europeus. O mesmo relatório concluiu ainda que existiam gastos 
excessivos e sem uma correlativa compensação do agricultor. Estas novas orienta‑
ções vieram ajustar uma noção de “agricultura multifuncional” que visa respaldar 
“equilíbrios ambientais e territoriais”, aprofundando cada vez mais uma lógica de 
território e já não tanto sectorial (Cordovil, 1995). Estes problemas confirmam ‑se 
no Douro, podendo ser atenuados através de “políticas de diversificação dos rendi‑
mentos” (Carvalho, 2008), seja de “pequenos, médios ou grandes produtores”, bem 
como através da promoção de produtos autóctones e da dinamização de atividades 
culturais em que, de resto, os municípios durienses são profícuos. Só assim se con‑
seguirá, porventura, aumentar a fixação da população rural, dando ‑lhe melhores 
oportunidades de vida (Committee on Regional Development [REGI], 2020).

As medidas estratégicas a aplicar nas áreas desfavorecidas a nível micro passam 
também pela formulação de uma política educativa e cultural que, em última análise, 
pretende o desenvolvimento sustentável, sob um ponto de vista técnico, social, cul‑
tural e político. Se estas ideias partem de uma perspetiva de desenvolvimento local, 
não se exclui uma abordagem do local em função de escalas mais alargadas, fugindo, 
deste modo, a um simples localismo. A sociedade atual, baseada na globalização da 
informação e na abertura económica, não contemporiza com aquela perspetiva. Por 
outro lado, os planos de desenvolvimento local que seguem a orientação estratégica 
incluem, normalmente, uma abordagem global. A relação que se estabelece entre as 
diferentes instâncias do poder terá de abandonar a velha noção exclusiva de “inter‑
dependência e domínio hierárquico” para se centrar em “relações de complementari‑
dade”. Desta forma, torna ‑se necessária a negociação e são desejáveis as intervenções 
baseadas na “especialização e competitividade” num sentido de competição entre os 
agentes e/ou territórios (Gonçalves, 2018; Mendonça, 1998).
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Refere ‑se hoje uma dita “resiliência estratégica”, imbricada nas tendências 
de um desenvolvimento regional sustentável, que permite suportar as adversida‑
des e lidar com a mudança económica, social e ambiental (Santos, 2009). Enten‑
der a resiliência estratégica de uma região possibilita “entender a capacidade de 
adaptação às tendências globais de mudança” que, num âmbito regional e local, 
incide no modo como o planeamento e as políticas podem refletir a “capacidade 
de adaptação a longo prazo” (Santos, 2009, p. 36).

Em termos estruturantes, é recomendável uma estratégia adequada ao 
desenvolvimento sustentável e responsável do local, em linha com a melhoria da 
qualidade de vida das comunidades rurais. O ponto de partida parece radicar em 
propostas de “consciencialização coletiva pelo local” e numa “ideia de pertença” 
que implique a vontade dos atores locais para o exercício da cidadania e uma 
perceção da real orientação política de apoio às iniciativas locais (Castells, 2007; 
Roseman et al., 2013). Neste sentido, passam a ser “promovidas e valorizadas as 
caraterísticas do local” e a ser reforçado o princípio da complementaridade e a 
integração do endógeno nas dinâmicas de sustentabilidade económica, social e 
ambiental (Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local [APDL], 2013).

4. Ações multifacetadas de revitalização territorial e coesão social

Seja pelas suas Quintas ou pela pequena propriedade e suas Aldeias Vinhateiras, 
o território duriense está consubstanciado em espaços rurais ligados ao primado 
multisecular da vitivinicultura. Todavia, como ficou sublinhado, continua a ser 
um território fragilizado por uma progressiva e acentuada quebra populacional, 
um espaço onde o sector primário continua a ter um papel distintivo, pese embora 
cada vez mais num cenário de complementaridade com o turismo. 

Foi, por exemplo, com o projeto Learning Sustainability que se concebeu a 
criação de uma rede europeia de turismo de aldeia, muito bem prosseguida pela 
iniciativa europeia Recit II. O projeto abarcou de modo sinalético, cinco regiões 
europeias periféricas, nomeadamente o Alentejo em Portugal, Trentino em Itália, 
Lomza na Polónia, Arad na Roménia e Lapónia na Finlândia. Apesar das diferen‑
ças entre estas regiões, todas elas denotavam baixos índices de desenvolvimento. 
Deste modo, o turismo apresentou ‑se como dinamizador económico, social e cul‑
tural e potenciador da alavancagem de um desenvolvimento sustentável.

Enquanto região eminentemente rural, o Douro acabou por beneficiar dessas 
orientações políticas com vista a uma revitalização territorial. Sendo, pois, a viti‑
cultura uma das vertentes mais dinâmicas da agricultura portuguesa e também 



D O U R O  T U R Í S T I C O

• 54 •

uma das que melhor se adaptou à concorrência comunitária (Brás, 2010), a região 
beneficiou da conjugação da vinha e do vinho com outras atividades complemen‑
tares inseridas no sector do turismo. Além disso, a conjugação de vinho e turismo 
vem reforçar duas indústrias que se cruzam também numa dimensão territorial, 
não só pela regulamentação e certificação a que o vinho está sujeito por via de 
uma espessura regional (a “região demarcada” ou até o terroir), mas também pelo 
turismo, considerando a sua articulação com o “desenho e a atração do destino” 
que incide no turista. Esta associação do vinho ao turismo tem hoje cada vez 
maior relevância considerando a “valorização e promoção da marca” que, a par 
do realce regional, constituem fatores que vêm beneficiar, sobremaneira, o desen‑
volvimento económico da região (Brás, 2010).

Neste sentido, a dinamização de um conjunto de aldeias vinhateiras e do seu 
entorno teve início num projeto pioneiro de “requalificação urbana” (Cristóvão 
et al., 2010), complementado por outros de alavancagem socioeconómica, cerzi‑
dos em articulação com um plano de animação turística. Após um levantamento 
sumário à componente de análise das aldeias vinhateiras e ao perfil socioeconó‑
mico/atividades das populações residentes, das suas tendências de densidade, 
das principais atividades económicas (dos serviços ao alojamento turístico), das 
organizações locais, dos eventos (feiras e romarias) e do nível de ligação em rede 
a outras aldeias (Barros, 2005; Cristóvão et al., 2011), conclui ‑se haver necessidade 
de considerar o princípio da “persistência”. É este princípio que poderá redimen‑
sionar e aprofundar os vários projetos que têm sido implementados no sentido da 
promoção e do desenvolvimento do Douro (Cristóvão et al., 2010). Apontam ‑se 
como exemplos os projetos complementares integrantes do PROVERE no con‑
texto da ON2, nomeadamente: 

i) a rede de núcleos museológicos do Museu do Douro (Núcleo Museoló‑
gico do Pão e do Vinho; Núcleo Museológico da Seda; Núcleo Museoló‑
gico do Vinho, Núcleo Museológico do Imaginário);

ii) a formulação de uma rede de espaços de “interpretação, fruição e anima‑
ção cultural”, tal o caso da operação “Espaço Miguel Torga”, a operação 
imaterial “Fernão de Magalhães”, “Rio Douro – Navegações Oceânica”;

iii) o projeto de valorização do património cultural no Vale do Varosa;
iv) o “Douro nos caminhos da literatura”;
v) a potenciação turística e valorização do património arqueológico do Alto 

da Fonte do Milho, como exemplo;
vi) a dotação de infraestruturas qualificadas ao longo do rio Douro, com 

especial destaque para a “reabilitação e ampliação do cais do Pocinho”;
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vii) o conjunto de ações imateriais com incidência na capacidade concor‑
rencial das empresas e do sector turístico regional, permitindo a sua 
“notoriedade e projeção nacional e internacional”;

viii) a consolidação, promoção e animação da Rede de Aldeias Vinhateiras e 
requalificação de espaços públicos, bem como do Museu de Arte Sacra 
da Aldeia Vinhateira de Trevões (Estrutura de Missão do Douro – EMD, 
2013, pp. 45 ‑46).

Porém, o destaque pode ser endereçado ao projeto “Aldeias Vinhateiras”, ini‑
ciado em 2001, que foi incluído na Ação Integrada de Base Territorial do Douro 
(NUTS III). Esta ação abarcou 19 concelhos, sucessivamente inscritos no Vale 
do Douro Norte, Vale do Douro Sul e na designada Terra Quente Transmontana, 
Norte de Portugal (NUTS II), incluídos no Programa de Desenvolvimento da 
Região Norte que sucedeu ao PRODOURO e foi cofinanciado pelo FEDER, um 
projeto que contemplou um conjunto de aldeias durienses dos concelhos de Alijó, 
Sabrosa, São João da Pesqueira, Tabuaço e Tarouca.

Ações – Efeito

Associações de 
desenvolvimento 

local

Outros atores ligados 
ao desenvolvimento 
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Fonte: Elaboração própria.

Figura 2 
Ação multifacetada 
para a revitalização 
e coesão territorial
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Dentro de uma ação multifacetada (figura 2), o desiderato do projeto denomi‑
nado Programa Aldeias Vinhateiras incidiu, então, na “requalificação, revitaliza‑
ção, consolidação e coesão territorial e institucional” daquelas aldeias (Cristóvão 
et al., 2010, pp. 522 ‑524). Pretendia ‑se, pois, alavancar uma dinâmica de “rege‑
neração e valorização” das aldeias vinhateiras, numa desejável articulação com 
a componente socioeconómica, com vista à fixação de população e à promoção 
do turismo no Douro (Cristóvão et al., 2010). O programa implicou a intervenção 
da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR ‑N), 
juntamente com os cinco concelhos envolvidos, bem como com a Associação para 
o Desenvolvimento do Turismo da Região Norte (ADTURN) e o então Instituto 
Português do Património Arquitetónico (IPPAR), sendo o papel dos municípios 
o de entidades promotoras. Deste modo, aquelas “ações integradas de base terri‑
torial” decorreram de uma nova visão vertida de “políticas e intervenções territo‑
rializadas”, atentas a uma leitura do território a ser equacionado como um todo, 
por forma a efetivar “sinergias entre sectores” e abarcando as dimensões social, 
cultural, económica e ambiental (Cristóvão, 2005; Gonçalves, 2018). 

Por outro lado, para a continuidade do projeto segundo um princípio de “per‑
sistência” deveria ser reforçada uma lógica de participação comunitária, por forma 
a propiciar uma ação de bottom ‑up. De resto, algumas fragilidades do projeto das 
Aldeias Vinhateiras advieram de uma certa ausência de participação local, tal 
como reportado no próprio Relatório final do estudo de avaliação estratégica da 
AIBT ‑Douro (Cristóvão, 2005). Configura ‑se, pois, como essencial a valorização 
dos recursos do território e da sua malha urbana, nomeadamente das aldeias 
vinhateiras, numa perspetiva de continuidade, cuja promoção deverá ter no seu 
cerne os vários agentes do território.

5. Vinho e turismo

As vinhas e o vinho são reconhecidos como a principal atração da região, lastro de 
uma paisagem moldada pelo homem ao longo de séculos, a que se associa a marca 
do Vinho do Porto. Presentemente, regista ‑se no Douro uma clara redefinição dos 
espaços agrícolas, sendo ‑lhes conferida uma natureza turística complementar, e 
potenciando os seus recursos patrimoniais, sem com isso deixar de se incrementar 
e modernizar as especificidades das tecnologias agrícolas em torno da vitivinicul‑
tura. A par, o enoturismo no Douro perpassa também um caminho de excelência, 
conjugando simultaneamente tradição e inovação, com a interpelação do mundo 
rural e daqueles que o praticam (Cordovil, 1997). Na atividade turística e na via‑
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gem motivada pelo apreço do vinho e pelas tradições e cultura locais cruza ‑se um 
conjunto de oportunidades propiciadoras da dinamização de redes e/ou clusters. 
Estas duas indústrias (a da viticultura e a do turismo) combinam ‑se com o próprio 
estilo de vida da comunidade anfitriã. Mais ainda, a paisagem cultural da viti‑
cultura está ancorada em valores patrimoniais e arquitetónicos complementares 
(Vaz, 2008), bem como em valores ambientais e outros atinentes à atmosfera das 
vilas e aldeias, mas também das Quintas, das edificações enobrecidas ou mesmo 
das adegas mais modestas. 

Às marcas tangíveis da paisagem cultural duriense acrescem, hoje, a busca 
da experiência por parte do turista, não só através do contacto com a história, com 
a memória e a tradição vernacular, mas também com a gastronomia local, com 
a componente antropológica, em suma, com o património cultural num sentido 
holístico. Além dos motivos específicos que fundamentam a viagem, o turismo é 
assumido como janela de oportunidade de negócio e uma mais ‑valia para a econo‑
mia de uma região vitivinícola. Associa, pois, ingredientes que podem contribuir 
para o “afinar do destino turístico”, na medida em que se passa a promover uma 
região e um conjunto de dinâmicas associadas ao vinho, tais como Quintas, caves, 
adegas e vitivinicultores, bem como o alojamento, a restauração e as atividades de 
animação (Vaz, 2008), por exemplo. 

Hoje, o enoturismo pode mesmo ser indicado como um “complemento” ao 
negócio ou, nalguns casos, como um verdadeiro core business de muitas Quintas 
e adegas, mormente para as de menor extensão territorial e que produzem os 
seus vinhos numa envolvente familiar e/ou de “opção de vida” (Brás, 2010; Vaz, 
2008). A atividade enoturística no Douro encerra, assim, cultura e valorização 
do tradicional, do único e dos localismos, numa simbiose com a modernidade. 
Mesmo no cômputo nacional, o enoturismo tem vindo a ser fortemente incre‑
mentado nas várias regiões vinhateiras, contribuindo para a política de multi‑
funcionalidade da agricultura e relevando a componente ecológico ‑ambiental 
do meio rural. Contido no produto turístico estratégico “gastronomia e vinho”, 
o enoturismo é um forte potenciador das regiões vitivinícolas e do seu aprovei‑
tamento turístico e concomitante diversificação económica. Esta ligação da viti‑
vinicultura ao turismo pode ser apresentada em dois patamares (Simões, 2008): 

i) quando os produtos e atividades ligados à vinha e ao vinho são em si 
produtos turísticos, de que são exemplo as rotas de vinho;

ii) quando a vinha encerra em si um elemento crítico da construção da pai‑
sagem rural, paradigmaticamente contida na paisagem do Alto Douro 
Vinhateiro, classificada como património mundial pela UNESCO. 
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A  lógica do desenvolvimento integrado deste destino turístico radica no 
desenvolvimento sustentável assente num paradigma territorialista, onde o eno‑
turismo requer uma base económica e agrícola robusta. Além disso, a “cultura 
identitária” é importante em contexto rural, pois a ela se deve boa parte da valori‑
zação endógena e exógena destes territórios (Covas, 2007). Por conseguinte, fruto 
da evolução e maturação do conceito de enoturismo, este é presentemente consi‑
derado uma atividade turística que tem por base a viagem motivada pela cultura 
do vinho e da vinha, mas também pela tradição e pelo ethos local. Entendido de 
forma sistémica e integrando um conjunto diversificado de conexões entre a oferta 
e a procura, o enoturismo conjuga ‑se com as dinâmicas de desenvolvimento local 
e regional, tendo em conta que o turismo potencia a criação de valor com a sua 
associação à vitivinicultura.

Sublinhando a oferta da experiência, o enoturismo deve preservar uma pers‑
petiva de autenticidade cultural (Getz, 2000; Hall et al., 2000), marca que influi 
no processo de decisão do visitante na escolha do destino e que, em retorno, pro‑
porciona a obtenção de dados relevantes às entidades de gestão territorial e às 
empresas. A modelização do comportamento do turista tem como objetivo “deter‑
minar a escolha” e entender os processos que influenciam o consumidor nas suas 
opções. Deste modo, este produto turístico está, como refere Getz, apoiado em 
três elementos que se cruzam: um turismo imbricado na atração exercida pela 
região vinícola e os seus recursos endógenos; o desenvolvimento de um destino; a 
promoção do negócio por parte do produtor de vinho (Getz, 2000).

6. Conclusões

As transformações no espaço rural vieram alterar o conceito de desenvolvi‑
mento aplicável, deixando este de se confinar ao plano agrícola e passando a 
agricultura a ser considerada mais uma das atividades económicas a contribuir 
para o desenvolvimento do espaço rural. Num sentido de complementaridade, 
o Douro é também considerado uma “zona de excecional aptidão turística” 
(Resolução do Conselho de Ministros 139/2003, 2003), tendo merecido a ela‑
boração de uma oportuna estratégia de desenvolvimento – o Plano de Desen‑
volvimento Turístico do Vale do Douro (PDTVD). Com “objetivos estratégicos, 
específicos e operacionais”, propôs uma multiplicidade de “programas de ação”, 
concretizados em inúmeras medidas e projetos. Apesar de ter constituído “um 
referencial estratégico de desenvolvimento turístico” para esta espessura ter‑
ritorial, tal como sublinhado na Agenda Regional de Turismo – Plano de Ação 
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para o Turismo no Norte de Portugal (CCDR ‑N, 2008), aquele plano foi conse‑

quentemente atualizado com a criação da Estrutura de Missão para a Região 

Demarcada do Douro (Resolução do Conselho de Ministros 116/2006, 2006), 

que diligenciou a atualização do PDTVD (2013‑2015). De resto, já com o Plano 

Estratégico Nacional de Turismo (2007) o Governo português havia considerado 

o Douro um “pólo turístico prioritário”.

O Vale do Douro despertou como destino turístico com a atribuição da clas‑

sificação de Património Mundial (2001), sendo hoje um destino singular e único, 

detentor de uma incomensurável diversidade de valores patrimoniais, que con‑

tribuem sobremaneira para a afirmação da sua fortíssima identidade territorial e 

paisagística. Enquanto região rural, o Douro acabou por beneficiar de orientações 

políticas que foram sendo prosseguidas nos últimos anos, tendentes a uma revita‑

lização territorial. Neste seguimento, sendo a viticultura uma das vertentes mais 

dinâmicas da agricultura portuguesa e também uma das que melhor se adaptou 

à concorrência comunitária, fruto de uma vitalidade interna e externa, o sector 

vitivinícola beneficiou da articulação da vinha e do vinho com outras atividades 

complementares do sector do turismo. Além disso, vinho e turismo constituem 

duas indústrias que se cruzam na mencionada dimensão territorial, articulação 

que tem hoje cada vez maior relevância, considerando a valorização e promoção 

da “marca” que, a par da ênfase regional, constituem fatores críticos para o desen‑

volvimento económico da região. 
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Viajantes ingleses no Douro oitocentista

Elisa Gomes da Torre1

The Portuguese and the English have always been the best of friends 

because we can’t get no Port Wine anywhere else. 

Cpt. Marryat, Peter Simple, 1834, p. 256.

1. Vinho do Porto, o vinho dos ingleses: a cidade do Porto e a comunidade britânica1

A epígrafe lança ‑nos na dimensão humana, sociológica e psicológica de olhar o 

outro, e nessa alteridade, olhar ‑se a si mesmo, assim que iniciamos os estudos 

em torno das relações entre ingleses e portugueses na região do Douro. A afir‑

mação de Swinburne, a personagem que dialoga com Mr. Simple, bem familiar e 

usada em textos sobre a matéria, completa ‑se com um “and they can’t get nobody 

else to buy it of them”, que nos provoca, mas também introduz na “crise” que, 

no século XIX, se abateu sobre a exportação do vinho do Porto e sobre a qua‑

lidade do mesmo. Esses tempos ficaram marcados pela ação de Joseph James 

Forrester, anterior à sua baronia, que dividiu os produtores e exportadores do 

vinho do Porto, com debate público bem aceso e perpetuado na correspondência 

entre os interessados e artigos dos periódicos. As medidas políticas e de regulação 

que resultaram da convulsão, com estabelecimento de regras rigorosas quanto à 

produção do vinho (mormente quanto ao recurso a aguardente, jeropiga, açúcar 

e baga de sabugueiro, para além da questão das castas da vinha), a restrição do 

livre comércio, a regulação dos cuidados a ter no engarrafamento e durante o 

transporte, sublinham a importância que a manutenção de um bom comércio do 

vinho do Porto representava para ingleses e portugueses.2 

1 Dedico esta pesquisa a meu pai, Manuel Gomes da Torre.

2 É marco desta questão o discurso de Joseph James Forrester (barão de Forrester), na reunião de oito 
de outubro de 1844, na quinta da Offley, Webber & Forrester, no Peso da Régua, que congregou pro‑
dutores, lavradores e autoridades públicas, que veio a publicar em Londres, após tradução para inglês, 
no mesmo ano, sob o título Wine trade of Portugal. Thomas George Shaw (1864), num livro que trata de 

3. CAPÍTULO
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A afirmação de Swinburne sublinha, ainda, a relevância, com capacidade quase 
identitária, que o vinho do Porto foi adquirindo nos meios das classes mais elevadas 
em Inglaterra, tornando ‑se um sinal de distinção de classe e de grupo: “Now, tempora 
mutantur, et nos mutamur in illis, (…) the exciting but agreeable discussions of port and 
politics, are things of the past, except among a few ‘veterans’” (Shaw,1864, pp.154 ‑155).

A comparação entre o outro tempo e a agora marca exatamente a situação 
já referida, que levou a que alguns supusessem que o vinho do Porto não voltaria 
a adquirir o estatuto social e de estima como o que conquistara após o tratado de 
Methuen3, principal responsável pelo avolumar da exportação de vinho de Porto 
para Inglaterra, dada a diminuição significativa das taxas alfandegárias que leva‑
ram ao decréscimo de consumo de vinho francês em favor de vinho de Portugal4. 
O facto é que, em inícios do século XIX, beber vinho do Porto após o jantar, tanto 
em contexto doméstico privado como em eventos sociais, por parte dos convivas 
masculinos, consubstancia a agregação de um cálice de Porto ao debate político, 

todos os vinhos que circulam na Europa, faz uma descrição detalhada do desenvolvimento da polémica 
entre o vinho feito “à moda antiga”, invocando a pureza do produto, e as novas técnicas, destinadas a 
assegurar uma durabilidade maior e uma cor mais ao gosto da época; assim como de todas as questões 
que envolvem a produção, armazenamento e exportação do vinho do Porto. Assume o autor que, numa 
fase inicial, se colocara na fação oposta a J. J. Forrester. Acresce o interesse deste livro por apresentar 
várias tabelas com informação relativa ao volume e valor da exportação e produção do vinho do Porto, 
ao longo dos anos, em comparação com outros mercados como o dos vinhos franceses, por exemplo, e 
a comparação entre a circulação comercial interna do vinho e a sua exportação.

3 O tratado de Methuen, assinado a 27 de dezembro de 1703, estabelece ‑se nos termos: “I. Sua Majestade 
El Rey de Portugal promete tanto em Seu proprio Nome, como no de Seus Sucessores, de admitir para 
sempre daqui em diante no Reyno de Portugal os Panos de lãa, e mais fábricas de lanificio de Ingla‑
terra, como era costume até o tempo que forão proibidos pelas Leys, não obstante qualquer condição 
em contrário. II. He estipulado que Sua Sagrada e Real Magestade Britanica, em seu proprio Nome 
e no de Seus Sucessores será obrigada para sempre daqui em diante, de admitir na Grã ‑Bretanha os 
Vinhos do produto de Portugal, de sorte que em tempo algum (haja Paz ou Guerra entre os Reinos de 
Inglaterra e de França), não se poderá exigir de Direitos de Alfândega nestes Vinhos, ou debaixo de 
qualquer outro título, directa ou indirectamente, ou sejam transportados para Inglaterra em Pipas, 
Toneis ou qualquer outra vasilha que seja mais o que se costuma pedir para igual quantidade, ou de 
medida de Vinho de França, diminuindo ou abatendo uma terça parte do Direito do costume. Porem, 
se em qualquer tempo esta dedução, ou abatimento de direitos, que será feito, como acima he decla‑
rado, for por algum modo infringido e prejudicado, Sua Sagrada Magestade Portugueza poderá, justa 
e legitimamente, proibir os Panos de lã e todas as demais fábricas de lanifícios de Inglaterra. III. Os 
Exmos. Senhores Plenipotenciários prometem, e tomão sobre si, que seus Amos acima mencionados 
ratificarão este Tratado, e que dentro do termo de dois meses se passarão as Ratificações”.

4 O conhecido por “tinto de Portugal”, de produção vinícola em Monção e Viana do Castelo, sede das 
primeiras firmas inglesas de exportação de vinho, que só mais tarde se transladam para o Porto, 
quando as condições excecionais das vinhas do Douro fazem mudar os interesses dos ingleses para 
o vinho da região do Douro.
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ideológico e cultural, além de ser uma marca de distinção social. O testemunho 
do capitão Rees Howell Gronow, dandy afamado, cujas Reminiscences, em quatro 
volumes, foram um fenómeno de popularidade, isso mesmo atesta:

Drinking and play were more universally indulged in then that at the present time, and many 
men still living must remember the couple of bottles of port, at least, which accompanied his 
dinner in those days. (…) the dinner party, commencing at seven or eight, frequently did not 
break up before one in the morning There were then four or five bottle men; and the only thing 
that saved them was drinking very slowly, out and of very small glasses. The learned head of the 
law, Lord Eldon, and his brother, Lord Stowell, used to say that they had drunk more bad port 
than any two men in England. (…) The late Lords Panmure, Dufferin, and Blaney, wonderful 
to relate, were six bottle men at this time; and I really think that if “the good society of 1815” 
could appear before their more moderated descendants, in the state they were generally reduced 
to after dinner, the moderns would pronounce their ancestors fit for nothing but bed (Captain 
Gronow reminiscences, 1862, apud Shaw, 1864 p. 155).

So it was, also, at public dinners, where at least two bottles were drunk by each. Port was the 
invariable wine after dinner, and anyone drinking white wines was then considered peculiar 
(Shaw,1864, pp.154 ‑155). 

É recorrendo a esta particular e íntima consciencialização de identificação 
que Sarah Bradford (Bradford, 1969) escolhe para título de uma história do vinho 
do Porto o atributo The Englishman’s wine.

Estas considerações importam quando abordamos a instalação e manutenção 
da comunidade britânica na região duriense e, mormente, na cidade do Porto. A pre‑
servação resiliente do negócio do vinho do Porto, por parte de negociantes britânicos 
que optam por instalar as suas famílias na cidade, apesar das conturbações políticas 
que atravessam o século XIX, com a Guerra Peninsular e, pouco depois, a Guerra 
Civil, entre Miguelistas e Liberais, como antes haviam resistido à Inquisição5 e às 
iniciativas pombalinas para restrição da atividade mercantil do vinho do Porto por 
parte dos exportadores britânicos6, são sinais de uma vontade de permanência na 

5 Apesar do direito concedido à liberdade de credo aos residentes britânicos em Portugal, ao abrigo de 
continuamente reafirmados privilégios negociados nos vários tratados diplomáticos e políticos anglo‑
‑portugueses, a expulsão dos capelões em serviço em Portugal foi um facto ocorrido à revelia dos tra‑
tados, assim como a acusação e perseguição de alguns dos residentes ingleses por motivos religiosos 
(Delaforce, 1982). 

6 O espírito anti ‑anglófono tomou feição, inclusivamente, na vox popular, durante o século XVIII, que 
faz circular que os ingleses das firmas de vinho do Porto exigiam contrapartidas sexuais às filhas dos 
lavradores produtores da região do Douro como condição para a compra do produto das suas vindimas. 
A criação por parte do Marquês de Pombal, em 1756, da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do 
Alto Douro (Companhia Velha) ao monopolizar o negócio do vinho da, agora, região demarcada, teria 
posto fim a essas supostas devassas: “No more would the wine ‑growers be bullied by British firms; no 
more would their daughters be sacrificed. (…) The Companhia was Pombal’s darling scheme against 
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região e da manutenção do comércio do vinho do Porto contra ventos e marés. As 
relações duelistas entre a Companhia dos Vinhos e a Factory House, até então, sede 
das negociações da exportação dos vinhos da região, e os inúmeros testemunhos 
documentais do tempo, comprovam o que corria em acusações na Rua Nova dos 
Ingleses no Porto7: ter sido a Companhia criada essencialmente para contrariar o 
peso das firmas estrangeiras no negócio do vinho do Porto, cuja comercialização 
pesava substancialmente no mercado de exportação de Portugal. “A frequente publi‑
cação de leis, contra as contínuas e repetidas acções ilegais, demonstrava ampla‑
mente a incapacidade e falta de vontade da Companhia dos Vinhos em gerir de forma 
efectiva e honesta o sistema do vinho do Porto” (Bennett, 1997, pp. 273 ‑274).

A suspeição de desonestidade e de um sistema de corrupção para aquisição 
dos bilhetes que garantem a compra dos vinhos, e que depende da decisão, suposta‑
mente, aleatória, por parte dos provadores (funcionários da Companhia), pois não 
havendo um protocolo de rigor que determinasse quais os vinhos escolhidos a ter 
permissão para exportação, justifica a observação de Sarah Bradford que, ao visitar 
Provesende, estranha a majestade das nobres fachadas das casas, cuja existência 
tenta explicar por “perhaps built on the profits of corrupt officials of the Old Wine 
Company” (1969, p. 122). Esta suposição é, igualmente, aludida, de forma subtil, por 
Charles Sellers, quando descreve a imponência da Quinta de Celeirós: “The house 
or mansion of Celeirós partakes of that architecture which was adopted by those 
gentlemen who, about the middle of the last century, had the good luck to form part 
of the directorate of the Oporto Wine Company” (Sellers, 1899, p. 102).

O descontentamento com a Companhia não se restringiu aos exportadores, 
sendo causa de uma das páginas sangrentas da cidade do Porto, conhecida como 
Motim dos Taberneiros, que numa quarta ‑feira de cinzas, a 23 de fevereiro de 1757, 
toma as ruas da cidade, partindo da Cordoaria, e tem uma nova vaga a 15 de março. 
Dos confrontos, para além das centenas de aprisionamentos, resultam 26 conde‑
nações à morte (21 homens e 5 mulheres), dos quais se concretizam 17 por enforca‑
mento, cujos corpos desmembrados são expostos no Largo de São Domingos.

the overbearing, importunate British merchants whom he so dislike. (…) its main object was to break 
the British monopoly” (Macaulay, 1985, p. 235).

7 Espaço de burburinho tanto pelos contratos negociados com aperto de mão na rua e comentários 
das notícias da vida pública e privada, sobretudo despertas pela chegada do correio vindo da Grã‑
‑Bretanha, quanto pelos boatos e diz ‑que ‑diz: “many wine marchands of high standing here, would 
feel their dignity rather offended if they heard the remarks and gossip in the Rua Ingleza” (Shaw, 1864, 
p. 139). A movimentação “cosmopolita” da rua, onde se fixará o edifício da Feitoria Inglesa, ponto de 
encontro dos comerciantes, justifica que esta seja, ao tempo, considerada uma das ruas mais cuidadas 
urbanisticamente – por alguns ditos como a mais bonita – da cidade do Porto. 
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A situação de conflito entre a Grã ‑Bretanha e Portugal (Bennett, 1997) ocu‑
pará negociações continuadas entre os governos sob a pressão de exportadores 
e lavradores até ao encerramento definitivo da Companhia em 1853. Em tempos 
breves, no entanto, os esforços de todos os que lidam com o comércio e produção 
do vinho do Porto concentram ‑se na profunda crise provocada pela filoxera que 
arruína os vinhedos do Douro e trazem para a ribalta duas figuras icónicas da 
região do Douro: D.ª Antónia Ferreira e o Barão de Forrester. 

Há uma longa produção histórica em torno das personalidades e firmas bri‑
tânicas no Porto e Douro que nos obriga forçosamente a circunscrever as referên‑
cias que usámos (Bennett, 1997, 2001, 2005; Bradford, 1969; Delaforce, 1979, 1982, 
1992; Gonçalves, 2009; Ribeiro, 1998, 2001), mas que atesta, invariavelmente, a 
vontade empreendida resolutamente pelos britânicos pelo vinho do Porto. As 
questões comerciais, os benefícios financeiros são um enquadramento que não 
podemos menosprezar, mas o entorno psicológico e emocional construído e man‑
tido, mesmo em condições adversas, pelos britânicos no Porto e Douro configu‑
ram o que Rose Macaulay apelidou de “um dos mais românticos fenómenos”:

The British wine ‑shipping colony of Oporto is one of the more romantic phenomena in the 
history of settlers abroad. (…) The romance lies largely in their trade, and the circumstances 
which surround it: the culture of vines in the magnificent country of Upper Douro, the beauty of 
the mountain quintas of the wine firms, the gathering of the grapes and the making of the wine, 
its shipping down the great wild reaches of the Douro to the picturesque wine lodges of Vila 
Nova de Gaia, the processes of coopering, piping, maturing, bottling and shipping to England, 
the rich hues and bouquet of the port itself, the part it has played for two and a half centuries in 
English life (Macaulay, 1985, p. 229).

Como se afirma no Jenning’s Landscape Annual for 1839, dedicado a Portugal 
com número a cargo de W.H. Harrison, “Of all the towns in Portugal, Oporto is 
that in which the Englishman will find himself most at home” (Harrison, 1839, 
p. 49). Os costumes, hábitos e modo de viver são mantidos pela comunidade 
inglesa como se vivessem na Grã ‑Bretanha. Dispõem de hospital próprio com 
cuidados por médicos ingleses8, cujos serviços se prestam também à população 
portuense não britânica. A partir de 1834, data da consagração da igreja de St. 
James, sob a diocese do bispo de Gibraltar, os serviços religiosos anglicanos, ins‑
tituídos como um direito desde 1604, ainda que “the terms of the treaties were 
not always respected, and for the caplains at least, if not for the merchants, the 
practice of their religion was fraught with difficulties as well as personal danger” 

8 A funcionar em edifício de propriedade da família Rebello Valente, conhecida, no meio do vinho 
do Porto, pela sua Quinta do Noval. Na época em que Kingston, e.g., escreve a sua obra, havia dois 
médicos britânicos de serviço no hospital, Dr. Jebb, irlandês, e Dr. Rumsey: “So, as the guide ‑books 
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(Delaforce, 1982, p. 2), passam a ter lugar numa igreja e não, como até então, nas 
casas particulares dos ingleses residentes no Porto9. Embora não tendo um edifí‑
cio próprio para a celebração eucarística, a presença de capelão na comunidade 
britânica na cidade, ao serviço até à sua extinção da Feitoria Inglesa10, em 181111, 
que passa a Associação Britânica, está atestada desde o século XVII. Em finais do 
século XVIII, erige ‑se o cemitério inglês, apesar de já constar no tratado de 1654 o 
direito a cemitério próprio, facto inviabilizado pela Inquisição e sua proibição de 
sepultura para “heréticos” em solo português. Pelos testemunhos oriundos desses 
séculos, sabe ‑se que, até então, comumente, os ingleses eram enterrados nas mar‑
gens do rio Douro em Vila Nova de Gaia, na areia, no lado oposto a Massarelos.12 
Possuem o magnífico edifício da Factory House e seus serviços – biblioteca, sala 
de jantar, salão de baile –, espaço de negócios e de festas pomposas, jantares e 
bailes (Delaforce, 1979); e, não menos relevante, as suas causas judiciais são defen‑
didas perante um juiz próprio, desde 1691 até à extinção do cargo em 1826. Para 
suprir as necessidades de instrução, é na cidade do Porto que é fundada, em 1894, 
na zona da Foz, a mais antiga Escola Inglesa da Europa. Em 1855, inaugura ‑se 
o Oporto Cricket and Lawn Tennis Club, ainda que, como recorda Charles Sellers,

So far as I can make out, the game of cricket has been played in Oporto almost as far back as 
the oldest English resident could remember when I was a child. The field was on the spot now 
occupied by the Infantry Barracks, close to the Carrancas Palace. There was then, as now, a 
cricket club, and the merchants generally assembled on the field on Saturday afternoons. They 
wore high silk hats or beavers, and bowled, so I have been informed, from the front of the wicket. 
As a schoolboy I have often played on the Torre da Marca, where the Crystal Palace now stands, 
and not far from the former field (Sellers, 1899, p. 4).

Em 1866 é fundado o Oporto British Rowing Club, depois designado por Oporto 
Boat Club, fazendo jus ao hábito da prática desportiva, tão ao gosto dos britânicos.13 

say, Oporto is well supplied with religious and medical attendance – the bodies and souls of her 
Britannic Majesty’s liege subjects therein resident are sufficiently cared for” (Kingston, 1845, p. 276).

9 J. Delaforce (1982) contesta que se possa provar que os serviços religiosos tivessem lugar na Factory 
House, ao invés do que se propaga em muitos estudos sobre a questão.

10 Os actos oficiados encerram a fórmula “…by me…Chaplain to the Factory”.

11 Em resultado do Tratado Anglo ‑Português de 1810.

12 A localização mais precisa é indiciada pelo protesto liderado pelo Cônsul inglês na tentativa de evitar 
que o Governo português autorizasse a construção de uma fábrica sobre o “informal” cemitério inglês 
nas margens do rio, no que não foi atendido.

13 Charles Sellers comenta que outros desportos não conseguiram ser implementados pelos britânicos 
no Porto, como as corridas de cavalo e a caça à raposa, mas conclui: “The British community retain 
their national instincts: they have their cricket and football clubs ,their boating and golf clubs, their 
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Dão nome a uma praia em São João da Foz, a Praia dos Ingleses, evidenciando 
a distinção entre portugueses e ingleses na época de veraneio, não só no trajar 
usado para os banhos e que surpreendem o olhar atento de Dorothy Wordsworth 
ou na ostentação das senhoras que se passeiam elegantemente junto ao mar, car‑
regadas de ouro14 e seda escura. A autora não deixa de sublinhar a confiança 
que os portugueses têm nos efeitos benéficos dos banhos de mar, contados em 
mergulhos prescritos como uma receita médica. No seu texto faz uso de excertos 
da novela Belle, escrita por seu marido, Edward Quillinan, e cuja intriga decorre 
no cenário da Foz, no Porto, para descrever os banhos na Foz do Porto:

…they go to these mysterious cabins, attired in their usual dresses, gay or sordid, and as they 
come out again – the women, clad to the throat in coarse full robes of blue frieze (their hair 
beautifully arranged, ribbon, pink or blue, like the one which encircles the head); the men in 
jackets and trousers of the same material as the dresses of the women. Assistants, both male 
and female, who look like cousin ‑germans of the tritons, conduct the bathers into the sea, and 
hold them while there – ducking and sousing them in every bit wave that comes (Quillinan, 
1846, p. 10). 

Tal como Edward Quillinan, criado na cidade do Porto, Charles Sellers 
delicia ‑se ao recordar os tempos de praia, nas férias escolares:

As in our childhood’s days the brightest are, as a rule, those we spend at the seaside during 
our midsummer holidays, so my memory carries me back to the time when we used to close 
up our town house and take up our abode in some small house at Foz, or Leça. The heavy 
furniture was forwarded in bullock carts, and the lighter goods on the heads of women, who 
charged 2d. a journey for performing a run of six miles to Foz and back. Some of the English 
families retained their Foz summer houses for many years, and among these were the Nobles, 
the Kingstons and the Sandemans. (…) To this day the Caneiro is the spot most favoured by 
the elite of Portuguese society, but the English only frequented the rocks as spectators; they 
had their own praia about a hundred yards beyond, which was, and is still, known as the praia 
dos ingleses (Sellers, 1899, p. 9).

Testemunham, também assim, o advento do hábito das férias passadas na 
praia no século XIX. Dorothy Wordsworth, sobretudo, é sensível à separação 
social que divide portugueses e ingleses: “the English here, as all the world over, 
are too exclusively in their tastes” (Wordsworth, 1847, p. 12). É também pela voz 
de uma mulher, Rose Macaulay, que ouvimos a constatação de uma arrogância, 
ainda que pudesse ser inconsciente dos ingleses:

seaside club, their Factory house, their places of worship, and, in fact, they make life as pleasant as 
possible under most favourable circumstances”( Sellers, 1899, p. 9). Ao invés, estão na base da criação 
de um clube de futebol e de Golfe, este na zona de Espinho. 

14 O uso de jóias em ouro mesmo pelas mulheres mais humildes surpreende as estrangeiras que estra‑
nham que andem descalças, mas de brincos e correntes de ouro.
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The Oporto families, some of them established in Oporto or Viana do Castelo since the 
seventeenth century, have the air of owning the city, so Britannically, so unconsciously 
arrogantly, they walk its mountainy streets, play cricket and football in their own playing 
grounds, hold rowing regattas on the river, meet for business and entertainment in their 
magnificent eighteenth ‑century granite Factory House, conduct their business across the Douro 
in their ancient and beautiful wine lodges, and superintend the vintage from their quintas far up 
the river. Their fine houses and gardens stand on the noble eminences of the city, looking down 
the Douro to the bar and the sea beyond; they have their summer houses and bathing beaches 
at Foz, their own society, entertainments, sports and church parade (Macaulay, 1985, p. 230).

Já Costigan, no século XVIII, estranhava o facto de os britânicos residentes 
no Porto, ainda que vivendo por tantos anos em solo português, não serem capa‑
zes de falar bem a língua portuguesa15:

many of them have been twenty or thirty years residence in the country, yet know but a few words 
of the language; if they take a trip into any part of the country on a holiday, it is in parties of 
pleasure with the ladies, to some spot they have fixed upon, whither they send a good dinner before 
hand; there they dance, eat and drink, earthly, play at cards, and then return in the evening, 
without any manner of communication with the inhabitants (Costigan, 1788, pp. 374 ‑375).

A manutenção da way of life assegura ‑se também pela política de casamentos, 
que mantém a união entre as famílias britânicas entre si. É, pois, de acuidade 
social e histórica a excepcionalidade – e dificuldade de aceitação – de um matrimó‑
nio misto, trama nuclear do romance Uma família inglesa, de Júlio Dinis. 

Deste modo, o Porto e a região Duriense – ainda que erroneamente, como 
sublinha Bennett se considere que os britânicos detinham propriedade habitual‑
mente no Douro, facto contrariado pelo números e pela circunstância que só após 
a década de 60 do século XIX, altura da filoxera, pela venda de muitas quintas no 
Douro, é que os ingleses se viram empossados de vinhedos no Douro – propiciam 
ao viajante inglês condições para que se sinta em casa. 

Como sintetiza Sellers, “Oporto still presents itself to the tourist as a city of 
unfinished buildings, of noble aspirations, but above all, and pre ‑eminently above 
all other cities, as the city that has given the name to the best Wine the world has 
ever produced” (Sellers, 1899, p. 4). Pois, como podemos constatar, é por que há 
um vinho chamado do Porto que os viajantes britânicos se deslocam a esta zona 
de Portugal.

2. Relatos de viagens de ingleses no Douro oitocentista

Os relatos e diários de viagens, género tão profusamente desenvolvido pelos euro‑
peus nos séculos XVIII e XIX, constituem uma das mais atraentes facetas de uma 

15 Característica também assinalada por Delaforce (1979).
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Europa que se tende a abrir ao outro, que anseia pela libertação das contingên‑
cias de fronteiras e deseja beber do conhecimento da realidade histórica, física, 
cultural e social dos outros países. Condições históricas favorecem este olhar o 
outro: o espírito da Revolução, dando voz ao povo, e os princípios do Liberalismo, 
são marcos de um desejo profundo sentido também a nível individual de soltar 
amarras convencionais e limitadoras. A este espírito vai ajudar a dinâmica de uma 
imprensa que se deseja livre e comprometida com os valores de uma sociedade 
que se pretende mais solidária, mais social, mais culta, mais instruída e, a curto 
prazo, mais republicana. Se as experiências das viagens haviam sido, sobretudo, 
retratadas na correspondência privada, nos tempos que se querem proclamar 
como novos, são vertidas em livros ou crónicas de periódicos cujos destinatários 
saem do círculo familiar e amigo e se alarga a todos os que desejam conhecer. 
O espírito que o Romantismo instaurou do culto do eu, não mais negado pelo 
homem, leva ‑o a não mais ter pudor de expor o que é experienciado a nível indivi‑
dual. A relação dinâmica entre indivíduo ‑sociedade não está ausente das causas 
que levam ao eclodir de fenómenos como a literatura de viagens. Nesta procura 
do outro, pela confrontação com o diferente, mas também com o símil, sobressai 
um apaziguamento com a consciência reforçada do que se é, como se é e, quase 
inevitavelmente, o reforço de saber qual o espaço físico, natural cultural e social 
que se considera “casa”. Como lapidarmente escreveu T. S. Eliot em Four Quartets, 
“and the end of all our exploring / will be to arrive where we started / and know 
the place for the first time” (Eliot, Little gidding, 1941), no que pode também ser 
aplicado à viagem.

Os relatos e diários de viajantes de ingleses pelo Douro oitocentista, cuja 
publicação conseguimos apurar em pesquisa documental em bibliotecas públicas 
e privadas inglesas e em Portugal, permitem ‑nos uma conclusão prévia bastante 
segura: a motivação para a visita ao Porto e, maxime, à região do Douro, prende ‑se 
com a atividade profissional, por ligações familiares ou de convívio com elementos 
da comunidade britânica no norte de Portugal. Não se encontram, pois, viagens 
de carácter de lazer especificamente com o objetivo de visitar strictu senso turis‑
ticamente a região. Uns adentraram ‑se pela região duriense e transmontana na 
expedição militar, durante a Guerra Peninsular, deixando descrições detalhadas 
da natureza – considerada deslumbrante – cidades, lugares, gentes e costumes que 
verteram em correspondência e diários, no que constitui um acervo considerável; 
outros vêm até ao Douro e Porto, e estes constituem o número mais elevado, de 
forma direta ou indireta, por causa do vinho do Porto ou de negócios a ele ligados. 
Tomando a afirmação de Xerardo Pereiro, 
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Um elemento importante na invenção do turismo moderno foi o papel dos escritores e 
publicistas, que contribuíram para a criação de uma mentalidade colectiva na procura do 
estranho e do desconhecido. Do mesmo modo estes escritores participaram na criação das ideias 
românticas de reencontro com a natureza e a história, as águas, o mar e o património cultural 
(Pereiro, 2009, pp.17 ‑18).

As obras referenciadas, e todas elas destacando o destinatário específico, 
os ingleses, pressupõem que da sua leitura surgirá o intento de conhecer Portu‑
gal, pretendendo, assim, ser ajuda à motivação, sublinhando os pormenores e 
características consideradas mais pitorescas e, por isso, pela diferença, instigando 
à vontade de contactar com o diferente; e fornecimento de conhecimento e de 
informações consideradas úteis a quem venha à região duriense. No senso mais 
condizente com as tendências atuais no turismo de experiências, os relatos de via‑
gens, pelo seu registo intimista de um eu, introduz ‑nos na sua intimidade sensível 
e pensante no processo da descoberta de um outro e de um ali.

Os prefácios das obras consultadas, justificam a publicação dos relatos/
diários pela instigação do círculo restrito de amigos que atestam um interesse a 
um público mais alargado. Por outro lado, releva ‑se a consciência da utilidade do 
relato para potenciais viajantes na região. Assim, encontramos referências explí‑
citas ao “turista” – termo recorrentemente usado, por exemplo, por Charles Sellers 
–, ao estatuto de viajante e indicações pormenorizadas quanto às facilidades, ou 
falta delas, de transporte, alojamento, comida. 

Mas, sem dúvida, que o que mais move a escrita destes autores é a fixação 
das impressões das viagens. A surpresa e o deslumbramento perante a beleza 
natural do Douro – do rio, pois muito se fala nestes livros do rio, da sua cor, do seu 
ímpeto, do seu carácter paradoxal, ora manso ora violento, pela ameaça das cheias 
e dificuldades imensas que acarreta aos navegantes, expostos a perigos constantes 
e até à morte, e das arribas –; a curiosidade no cuidado na descrição dos edifícios 
e ruas das cidades e aldeias. E quantas páginas retratam a proverbial sujidade 
dos centros urbanos em Portugal! E, mais ainda, com mais ou menos agudeza, 
consoante a natureza do narrador, as particularidades do povo português, desde 
as suas características físicas às morais, práticas de tradição, relação social e pri‑
vada, tudo se disseca e apresenta ao mundo dos ingleses que na sua ilha possam 
ter interesse de visitar o norte de Portugal.

Do grupo dos autores referidos, há um leque que se destaca pelo apreço, 
estima, ou até paixão, que evidenciam pelos locais de que falam. Charles Sellers, 
Edward Quillinan e William Kingston passaram a infância no Porto e as suas pági‑
nas traem, provavelmente, o que poderíamos chamar de nostalgia da infância, e 
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fazem sublinhar o gosto, prazer e estima por tudo o que descrevem. Charles Sellers, 
sobretudo, dado o seu pendor analítico e para a minúcia, aliados a um espírito de 
historiador que compila e analisa as fontes, preenche o seu livro de pormenores 
quanto aos costumes mais privados e traços psicológicos mais subtis que eviden‑
ciam um conhecimento profundo da matéria que se dispõe a tratar. Outro caso é o 
de J. J. Forrester que, embora não nascido nem criado em Portugal, contrariando o 
habitual dos britânicos, se imiscuiu na sociedade portuguesa, aprendeu com fluên‑
cia a língua portuguesa (que o habilitava inclusivamente a escrever), dispôs ‑se a cor‑
rer a região duriense, palmo a palmo, no que resultou o famoso mapa que elaborou 
da região, referência pioneira na cartografia duriense, além de imensas aguarelas e 
fotografias que retratam o Douro. Mais do que do Porto, o Barão de Forrester é um 
pintor, ora pela palavra ora pelo lápis ou máquina fotográfica, do Douro vinhateiro. 
Nas crónicas que publica no então recentíssimo jornal O Commercio, descreve o 
Douro vinhateiro com o olhar de alguém que vê a região e avalia as implicações 
das circunstâncias na produção do vinho do Porto. Ainda assim, convive com os 
seus múltiplos amigos da região e pincela, pela palavra, a natureza ao longo do rio.

O coronel Hugh Owen, militar reputado, cuja ascensão na hierarquia mili‑
tar se deveu à prestação na Guerra Peninsular que o trouxe à Península Ibérica 
permaneceu em Portugal até 185616, sendo inclusivamente ajuda, ainda que de 
forma “oficiosa”, à causa de D. Pedro, o que motivou a escrita de um dos livros 
testemunhais mais referidos sobre o “Cerco do Porto”: A Guerra civil em Portu‑
gal. O sítio do Porto e a morte de Dom Pedro, por hum estrangeiro17, revela ‑se uma 
voz profundamente conhecedora da cidade do Porto, que descreve com detalhe, 
penetrando na sua teia social, ainda que assumindo, por vezes, uma certa arro‑
gância civilizacional que poderíamos com propriedade apelidar de “chauvinista”. 
Pelo seu traço, há que destacar, entramos nos detalhes mais peculiares da vida 
na cidade e nos costumes das suas gentes, com o à vontade de uma pena que 
retrata o “colorido local” e as suas figuras mais características: os vendedores, 
aguadeiros/as, lavadeiras e os galegos, a quem são destinadas as mais duras tare‑
fas – carregadores, criados – e elogiados, em todos os textos, pela sua robustez, 
seriedade e honestidade.18 E os pedintes, aludidos em todos os textos consultados 

16 Veio a casar em 1820 com uma viúva portuguesa, de família ligada ao comércio do vinho do Porto, 
com quem teve quatro filhos, entre os quais Fanny Owen, figura do universo romanesco camiliano e 
de Agustina Bessa ‑Luís. Em 1856, H. Owen regressa a Inglaterra, abandonando a mulher e os filhos.

17 Impresso em Londres em 1836.

18 Muitos dos que trabalham nas vinhas do Douro são, também, galegos e, nestes textos, Charles Sellers 
e Kingston referem ‑nos com admiração pela sua capacidade de trabalho.



D O U R O  T U R Í S T I C O

• 76 •

“But Oporto without its beggars would be like London divested of its match ‑box 
and newspaper ‑sellers (Sellers, 1899, p. 30). 

Manifesta um particular gosto em percorrer as ruas comerciais – dos trapei‑
ros, do ferreiros, dos carpinteiros, sapateiros e alfaiates –, ainda que avise: “The 
streets occupied exclusively by the different trades in Oporto are many of them 
excessively step, and all of them so narrow that it is sometimes difficult to pass, 
and always dangerous to meet an ox ‑cart, with the long ‑horned beasts” (Owen, 
1856, p. 131).

Dorothy Wordsworth queixa ‑se, no prefácio ao seu diário, que urge que se 
escreva um guia que ajude os que desejam visitar Portugal – e ela inclui tanto os 
estrangeiros quanto os portugueses nesse lote – pois “there is, I believe, no country 
in Europe that (...) has been more imperfectly explored by tourists. It is still in fact 
a labyrinth to strangers” (Wordsworth, 1847, p. i). 

William Kingston, por seu lado, afirma que pretende que a sua obra sirva de 
guia19, mas, convenhamos que a sua extensão (dois volumes num total de mais de 
setecentas páginas) contraria o que, modernamente, possamos considerar prático. 
Contudo é das obras aqui referenciadas aquela em que se alia a subjetividade 
do autor ao conhecimento daquilo que retrata. O seu compromisso afetivo com 
Portugal é assumido logo nas primeiras páginas e, ao falar do Porto, exclama o 
seu amor por aquela cidade, pelo que a vontade expressa de despertar agrado por 
Portugal nos leitores é notória. Os capítulos que dedica à cidade do Porto, física, 
social e psicológica, são preciosos em informação sobre a sociedade portuense no 
século XIX e as suas ruas. 

Em 1839 aparecera The tourist in Portugal, por Harrison, mas a estadia do 
autor no Porto, fruto do momento histórico, não correspondeu ao planeado. 
As pessoas que o deveriam, e estavam contactadas, para o ajudar a conhecer a 
cidade, estão demasiado embrenhadas nos seus negócios e em situação de alguma 
emergência20, pelo que não o podem acompanhar. De todos os modos, o intento 
de Harrison restringe ‑se ao mundo britânico no Porto. Baseia grande parte das 
suas descrições em textos de outros viajantes, como James Murphy21, e, sobre‑
tudo, preocupa ‑se em dar espaço a anedotas ou histórias que colecta e parecem 

19 “The work is intended therefore to serve as a guide ‑book to travellers visiting the country” (Kingston, 
1845, p. v).

20 Sendo que os contactos pertenciam à comunidade britânica.

21 Que visita Portugal em 1789, aportando no Porto, início da sua viagem. James Murphy, arquiteto, 
dedica ‑se ao estudo do Mosteiro da Batalha, que desenha em pormenor. Virá a publicar Plans, eleva‑
tions, sections and views of the the Church of Batalha, em fascículos, entre 1792 e 1795.
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dar razão à insinuação de Dorothy Wordsworth de que o que se escreve sobre os 
portugueses “make the portuguese appear ridiculous” (Wordsworth, 1847, p. IX).

Interessante no suposto guia é o capítulo primeiro que conta a História de 
Portugal. O cuidado em fornecer um contexto da história e da cultura, tanto popu‑
lar como erudita, é, aliás, um traço transversal a todos os autores referidos, com 
maior ou menor relevância. A preocupação em fazer chegar, ao possível futuro 
viajante em Portugal, conhecimento sobre a sua história, literatura22, música e 
arte denuncia a tradição do Grand Tour e a mais ou menos explícita ligação, nos 
ingleses de meio social mais favorecido, entre viajar e turismo cultural. 

A intenção de inteirar a comunidade britânica da cultura própria dos portu‑
gueses estava já manifesta no surgimento do periódico The Lusitanian, impresso 
no Porto, em 1844, para os britânicos portuenses: “We purpose therefore to give 
accounts of her history, her antiquities, and her many valuable productions both 
above and beneath the soil” (I, p. 4). Além da literatura portuguesa, traduzida 
em inglês, e recensões de obras portuguesas23, artigos sobre economia e política, 
factos históricos, este periódico inclui artigos sobre várias regiões de Portugal sob 
o título “Scenes an sketches in Portugal”, que, no entanto, não tratam, dado a sus‑
pensão da publicação da revista, a região do Douro, ainda que tal fosse anunciado.

Harrison, ao deixar o Porto para ir a Coimbra, deixa alertas aos viajantes: evi‑
tar comer comida portuguesa, mas, no caso de se impor essa necessidade “never 
visit the kitchen, or to make inquiries as to the process there adopted” (Harrison, 
1839, p.109). Prosseguindo com as recomendações, destaca: “a brass bedstead, 
and bedding; cooking utensils, which, unless a man desire to be poisoned by the 
atrocities of Portuguese cooks, are indispensable; a good supply of coffee, tea, rice 
and brandy (Harrison, 1839, p. 111). Hugh Owen dedica um capítulo a preparar o 
leitor inglês para o que possa vir a encontrar relativamente à comida portuguesa. 
Não se tratando da questão da matéria ‑prima, que elogia (peixe, mariscos, carne, 
caça), mas sim do modo de preparar os alimentos e o “excesso” de azeite e alho 
usado na confeção dos pratos: “The bare recollection almost revives the horrid 
savour that for forty ‑eight hours after lingered on my palate” (Owen, 1856, p. 75).

A dificuldade em arranjar boas acomodações de tipo hoteleiro é assinalada 
em todos os textos. Um dos primeiros testemunhos data de 1704, numa carta de 

22 Edward Quillinan em As irmãs do Douro dedica um capítulo a uma visão cronológica da literatura 
portuguesa, contada na boca de uma das irmãs ao seu apaixonado inglês. Será de recordar que E. 
Quillinan, já vivendo em Inglaterra, se dedicou à divulgação da literatura portuguesa, sendo, inclu‑
sivamente, um dos tradutores de Camões.

23 Como ocorre com Eurico, o presbítero, de Alexandre Herculano.
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Thomas Woodmass a seu pai, que o enviara ao Porto para tratar de negócios rela‑
tivos ao comércio do vinho do Porto, em que ele afirma ter evitado dormir numa 
cama e preferido dormir sobre uma mesa: “Here we stay ‘d for the night sleeping 
on the tables for reason of the insects” (apud Sellers, 1899, p. 12). 

“Good Wine makes a soft bed”, is a true Portuguese proverb. Had it not been this excellent 
creature comfort the beds in the Alto Douro, with all their offensive pests, would have been 
absolutely unbearable. (…) Carpet there was none, but the ceilings were generally festooned with 
coloured fly ‑catchers, so old and dirty, however, that it made one ill to look at them. Soap was 
almost unknown; and the luxury of a bath had not then on the mind of the Portuguese lower 
classes. But, of course, they are much improved now, as, by travelling beyond their own frontiers, 
they have adopted many salutary innovations. Once, at an hotel at Regoa, the chambermaid 
brought me a hair brush and a tooth brush, remarking that they were only used by their richer 
guests (Sellers, 1899, p. 13).

Mais detalhes nos fornece Sir John Rennie, engenheiro de renomeada24 
que, a convite de D. Pedro, veio a Portugal para estudar e propor melhoramen‑
tos na Barra do Porto (reivindicação antiga dos comerciantes ingleses) e que 
acaba, por encomenda régia, por percorrer Portugal não só para estudo dos 
portos também de Viana do Castelo e de Aveiro, como para planear o traçado, 
de sul a norte, do caminho ‑de ‑ferro. Os estudos de J. Rennie, pese embora as 
múltiplas reuniões com o rei português e o entusiasmo de Fontes Pereira de 
Melo, não saem da gaveta, pois com a mudança do Governo, em 1856, mudam 
os contactos e contratos. A sua passagem por Portugal ocupa páginas elegantes 
da sua autobiografia. Nela, também se afirma a dificuldade em se encontrar uma 
pousada, mormente quando se viaja no interior. Mas o engenheiro sublinha a 
simpatia constante dos locais que arranjam um teto na melhor forma que lhes 
é possível, colmatando, assim, a carência de estabelecimentos próprios para a 
hospedagem de viajantes. Na sua viagem pelo Douro, para estudo da viabilidade 
do caminho ‑de ‑ferro, conta:

There was no inn in the place, but after a little inquiry we found a shopkeeper who was willing, 
for a consideration, to accommodate us. We accordingly agreed with him, and took possession; 
we found the rooms full of com, beans, &c., which we soon cleared out, swept the floors, walls, 
and ceiling as well as we could, and unpacked our things. I sent out my man for some provisions, 
we got a good wood fire lighted, and after about an hour and a half had a tolerable supper, turned 
into bed, and slept soundly until the morning. In fact, I never grumbled; I took the people as 
I found them; they were generally very civil, and did everything in their power to make us as 
comfortable as possible (Rennie, 1875, p. 349).

24 Uma das suas obras mais emblemáticas, ainda que sobre projeto inicial de seu pai, do mesmo nome, 
é a Ponte de Londres. Dos seus trabalhos em outros países, destacam ‑se os planos para os caminhos 
de ferro na Suécia.
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As for inns, for the most part there were none, and the wearied traveller had to carry everything 
with him, and take refuge in some miser ‑ able cottage full of filth, which he was obliged to clear 
away before he could establish himself with anything approaching to comfort. I had heard of 
this before leaving England, and I took care to provide myself with a light travelling ‑bed, and a 
canteen with the necessary provisions (Rennie, 1875, p. 344).

As deslocações no país não são facilitadas, pela ausência de uma rede ferro‑
viária que só então se inicia, e por estradas que são, no norte de Portugal, compa‑
rados pelos estrangeiros a caminhos de cabras. Durante esse século, há, ainda, 
que contar com os assaltos e roubos (Silva, 1997). O rio, temperamental, nem 
sempre facilita as deslocações até ao Douro, ainda que seja, pelo que se lê nestes 
textos, a forma mais eficaz de alcançar a região. Hugh Owen faz inclusivamente 
uma viagem de um dia, subindo o rio de barco rabelo, para ir almoçar lampreia e 
depois regressar ao Porto, numa excursão turística em tudo semelhante a tantos 
programas da atualidade. 

Este coronel, conhecedor atento do burgo do Porto, esboça um autêntico guia 
de visita à cidade do Porto, monumentos, edifícios, mercados (frequenta o mer‑
cado do Anjo, a feira de São Lázaro), suas ruas mais emblemáticas, terminando 
por comentar o hábito dos turistas de levarem recordações de produção local: 
“The stranger, who wishes to take home presents for his friends, will find himself 
somewhat puzzled in this country to procure any articles of local industry suited for 
such purpose. To what other country would the remark apply? It would be difficult 
to find another” (Owen, 1856, p. 137). Refere, ainda, a excelência de muitos traba‑
lhos, como os bordados e as rendas, mas adverte que só conhecendo os artesãos se 
consegue adquirir os produtos, pois não se encontram à venda nas lojas comerciais, 
nem mesmo na Rua do Bom Jardim, a mais animada em lojas comerciais. A produ‑
ção de artigos de recordação de viagens era um facto em muitos países da Europa, 
mas não no Porto, que nem sequer inclui uma rua de livreiros, o que ele muito 
lamenta. Ainda assim, faz notar que a cidade do Porto tem edição de vários jornais, 
sem os quais o “homem civilizado” do século não consegue viver. Porém, comprova 
o que se sabe, que a literatura de cordel é uma realidade próspera: “thought seve‑
ral itinerant dealers in ballads, lives of the saints, and pamphlets of questionable 
morality, with their wares displayed on strings along the walls, are to be found in 
the usual association in a bye ‑street” (Owen, 1856, p. 133).

Charles Sellers recomenda a Rua das Flores e os seus ourives com trabalhos 
ímpares de filigrana, conselho também ouvido em Kingston, que a descreve como 
a rua com a “richest merchandise of any in the city” (1845, p. 36), acrescentando 
à informação de Owen que também nessa rua se encontram armazéns de roupa.
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3. Considerações conclusivas

A impressão genérica para um potencial turista, com base nos relatos de viagens 
de ingleses do século XIX, é que o país, e a região do Norte, não investem no 
turismo, nem sequer o pressupõem. Ainda que habituada à convivência com 
estrangeiros, mormente britânicos e alemães, por via do comércio do vinho, a 
região suporta ‑se na convicção de que os estrangeiros que a procuram o fazem por 
motivos profissionais, comerciais e não turísticos. Por isso, não há oferta hoteleira, 
nem sequer cuidado nas vias de comunicação terrestre ou ferroviária, ou ainda 
tentativa de adaptar os hábitos gastronómicos ao gosto de quem viaja. Menos 
ainda, se oferece informação oficial de orientação para o planeamento das viagens 
turísticas ou os comerciantes se preparam para um comércio de lembranças e 
artesanato para os turistas. 

Se estas observações fazem sentido relativamente a um meio urbano, 
ganham sentido autêntico na província e na região duriense. Ainda assim, mesmo 
que indo ao Douro para negociar vinho ou estudar como instalar uma ferrovia, o 
impacto visual e emocional da paisagem impõe ‑se sem reserva. 

Visitar a região do Douro, com as referências e descrições das principais 
cidades e vilas – a Régua é ponto obrigatório de passagem, assim como Lamego 
e a visita à catedral – é sobretudo a experiência da natureza, imponente nas suas 
arribas e serpenteios do rio Douro, ora caudaloso e manso, ora, de águas vivas, a 
que se acresce o trabalho humano dos vinhedos:

The labour and expense incurred in the formation of these vineyards may been inferred, 
when I state that nearly all have been cut off of the limestone ‑rock, a few rugged spots 
still remaining as nature formed them, to shew the wild appearance the banks of this 
part of the Douro must have borne, before they were brought under cultivation. No one on 
contemplating the extend of labour thus expanded can accuse the Portuguese of indolence, 
or want of energy, when they have a sufficient stimulant to excite them. For my own part, 
when traversing so many leagues of country, which would otherwise have been the habitation 
of the prowling wolf, I was struck with admiration at the work archived by the perseverance 
of man (Kingston, 1845, p. 153).

Visitar o Douro é sentir. Se nos relatos, visitar o meio urbano de uma cidade 
como o Porto instiga a reflexão sobre modelos sociais, políticos e religiosos25, 

25 Como, e.g., Costigan (1788, pp. 364 ‑365): “After this short but genuine description of what I may call 
the present state of religion among the vulgar here, every motive of surprise will cease at seeing the 
peasants in this country so poor, and the Church so rich (…) it is no wonder to see the Church and 
the State uniformly of one accord, in keeping the nation in that abject state of slavery, ignorance and 
poverty, on which their own conservation and security depends. Hence that universal appearance of 
apathy and dejection, traceable even in the face of the Portuguese peasants, always badly fed, and, 
for the most part, scorched with a burning sun”; e Murphy (1795, p. 6): “The first thing that strikes the 
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uma vez chegados às encostas do Douro é o silêncio existencial que permanece. 
A mente aquieta ‑se na contemplação:

But to describe this, the furious stream below, the golden banks, the huge rocks and the ever 
glorious sky, demands the skill of a word painter – one who could picture the fire ‑fly and the 
glow worm at night, the ceaseless but harmonious song of the nightingale, the dim light from 
the cottage windows on the opposite bank, the tinkling of the bells on the necks of the mules, 
and the weird noises of the cart wheels. This, of course, I am able to recollect, because once seen 
and heard it can never be forgotten (Sellers, 1899, p. 106).
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1. Introdução

O Alto Douro Vinhateiro pelo olhar estrangeiro (1845 ‑1974) tem como finalidade estudar 
a forma como o espaço duriense foi percecionado e divulgado ao longo do tempo 
através dos guias de viagem estrangeiros e, conjuntamente, analisar as alterações 
sociais, culturais e espaciais associadas à viagem por este território. O motivo pelo 
qual se optou por estudar esta realidade prende ‑se com a clara perceção de uma 
insistente complexidade na criação de uma imagem sobre o Alto Douro. 

Por um lado, as variadas formas de representação dos povos e espaços/
lugares no mundo, bem como a forma como estão documentadas e relatadas 
ao longo dos séculos, têm imenso impacto na configuração de como os turistas 
as imaginam e perspetivam. Por outro lado, a imagem dos lugares, fator fun‑
damental na sua promoção, condiciona os discursos turísticos atuais. Desta 
forma, o que se pretende é abordar a forma como a “imagem” do Douro portu‑
guês foi divulgada ao longo do tempo e confrontar essa mesma imagem com a 
sua promoção atual.

O Douro está entre os grandes e mais importantes rios da Europa. Antes de 
entrar em Portugal é já bastante caudaloso, possuindo uma vasta bacia hidrográ‑
fica. Dos seus 927 quilómetros de extensão, apenas 213 estão situados em território 
português. Os 112 quilómetros que o rio percorre na direção Nor ‑Nordeste – Su‑
‑Sudoeste, entre Miranda do Douro e Barca d’Alva, formam o chamado Douro 
Internacional, constituindo a fronteira entre Portugal e Espanha. Em Barca 
d’Alva, o rio flete para ocidente em direção ao Atlântico, começando aqui a região 
demarcada de produção do vinho do Porto. Esta demarcação teve início em 1757, 
tendo a região sido ampliada, ou reduzida, em sucessivas revisões posteriores. 

4. CAPÍTULO
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Em 1843 estendia ‑se por cerca de oito léguas de comprimento e três de largura, ou 
seja, aproximadamente 72.600 hectares. Hoje, a região demarcada ocupa 250.000 
hectares. 

Perante esta dimensão, a nossa abordagem estará sempre mais próxima da 
região designada no início do século XIX por “País Vinhateiro do Alto Douro” 
que, embora nunca chegasse a constituir um quadro político ‑administrativo 
autónomo, evoluiu no sentido de criar uma “região” que os estrangeiros apreen‑
deram como o “Wine ‑district of the Alto Douro” ou “Le Pays du Douro” (Branco, 
2007). Os visitantes sempre consideraram o Alto Douro como uma região delimi‑
tada, fora de Trás ‑os ‑Montes, atribuindo ‑lhe uma identidade própria: vivendo de 
forte especialização agrícola, com características climáticas, socioeconómicas 
e cultura próprias. A dimensão temporal de longa duração do estudo, de 1845 a 
1974, desde a primeira representação da totalidade do espaço aquando da publi‑
cação do Mappa do Paiz Vinhateiro elaborado pelo Barão de Forrester (Forrester, 
1843), até à inclusão das políticas propagandísticas do Estado Novo, onde foi 
formalizada uma máquina de propaganda que veiculava uma nova imagem das 
regiões de Portugal, permitir ‑nos ‑á avaliar as mutações da representação do Alto 
Douro ao longo do período em análise. De facto, o referido Mappa constitui o 
início estabelecido para esta investigação, dado que a região do Alto Douro se 
encontrava finalmente cartograficamente fixada, sendo ainda hoje amplamente 
difundida como tal. Porém como fugir ao período de generalização das viagens 
e do caminho de ferro? Como omitir as décadas em que os itinerários se diver‑
sificaram, novos hábitos se criaram e a viagem se generalizou e disseminou na 
Europa? Mesmo em Portugal, o turismo foi institucionalizado no início do século 
XX, com a criação, em 1911, da primeira instituição pública vocacionada para a 
promoção turística: o Conselho e Repartição de Turismo. Em 1933, foi criado o 
Secretariado de Propaganda Nacional (SPN), que passou a adotar a designação 
de Secretariado Nacional de Informação (SNI) em 1945, sendo transformado na 
Secretaria de Estado da Informação e Turismo (SEIT) em 1968 (Brito, 2010). Na 
época da Implantação da República e durante o Estado Novo, com todas as suas 
restrições, é formalizada uma máquina de propaganda política que vai veicular 
uma nova imagem de Portugal que acabaria por abrir o país ao exterior.

O ano de 1974 foi a data escolhida para limitar o período em análise dado que 
a passagem ao Regime Democrático provocou profundas alterações económicas 
e sociais em Portugal, marcando igualmente uma viragem no sector do turismo, 
com a sua reestruturação administrativa e a subsequente criação da Secretaria de 
Estado do Turismo, que torna a imagem do Douro mais mercantilizada.
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Partindo do pressuposto de que é através do olhar que se avaliam as mudanças 
no espaço e se captam as diferenças culturais (Rojek & Urry, 1997, p. 5), procuraram‑
‑se visões temporárias e ausentes de raízes, nomeadamente as estrangeiras. Estas 
representações dos povos e espaços/lugares, bem como as formas como estão docu‑
mentadas e relatadas ao longo dos séculos, têm imenso impacto na configuração 
do modo como os turistas, hoje, imaginam e perspetivam o Douro. A imagem dos 
lugares, fator fundamental na promoção dos mesmos, condiciona os discursos 
turísticos e investimentos futuros. Desta forma, a pesquisa prende ‑se, sobretudo, 
com as seguintes questões: de que forma a representação do território duriense foi 
sendo relatada? E qual a sua ligação com a produção discursiva atual?

Este estudo tem por objetivo contribuir para o aumento do conhecimento 
acerca da viagem no Douro português, desenvolvendo ‑se em dois eixos princi‑
pais: a evolução da presença do Alto Douro nos guias de viagem estrangeiros e as 
imagens do Douro português nos guias de viagem estrangeiros. Assim, procura‑
‑se, reconstituir alguns momentos determinantes na cronologia de afirmação do 
Douro vinhateiro como espaço de visita, analisar a representação estética da natu‑
reza e dos ângulos sociais e culturais mais expostos nas reproduções narradas, e 
observar a evolução da conceção do(s) espaço(s).

Mas porquê eleger guias de viagem? Porque este meio de comunicação, pela 
forma como atua sobre o viajante, pela sua eficácia na transmissão de mensagens 
objetivas e claras, condensa o elementar e essencial do conteúdo das represen‑
tações turísticas. Em busca de um quadro teórico, estabeleceu ‑se um primeiro 
ponto – “Os Guias de Viagem como fontes de estudo”. Muito embora não se pre‑
tenda discutir a expressão “literatura de viagens” de um ponto de vista da crítica 
literária, impõe ‑se analisar este género de narrativas, a par da controvérsia acerca 
da sua utilização no âmbito da investigação.1 Como podem os guias de viagem 
funcionar como fontes de estudo? Serão credíveis? Estas obras deverão ser consi‑
deradas como literatura utilitária e, embora se compreendam as sujas manifestas 
limitações, caberá aqui destacar a sua função de contribuir para “musealizar” os 
locais que retratam, tendo em conta as suas múltiplas interpretações.

Após esta breve contextualização teórica, procede ‑se à observação, quan‑
titativa, qualitativa e cronológica das referências e da presença do Alto Douro 
nos guias estrangeiros analisados. Seguidamente, partindo de uma visão espacial 
alargada, analisa ‑se a visão que os guias de viagem transmitiam do Douro Vinha‑
teiro a partir da cidade do Porto, ou seja, o interesse que o Alto Douro suscitava, 

1 Acerca desta controvérsia, veja ‑se Borm (2004). 
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desde os centros de poder, particularmente no que respeita ao negócio do vinho e 
às relações de correlação e dependência desta região face aos agentes situados no 
Porto e ao mercado britânico. 

Num último ponto, faz ‑se uma retrospetiva de alguns aspetos que ainda hoje 
são fundamentais na divulgação do espaço do Alto Douro vinícola. Porém, será 
real a visão do Douro do vinho? O que queremos dizer é que muitas vezes os mitos, 
fazendo parte da tradição cultural de um povo, não são tão reais como parecem. 
Muitas dessas imagens surgem a partir de campanhas construídas e com objeti‑
vos precisos, como a consolidação desses espaços como unidades coesas.

Propõe ‑se, pois, que se sigam as pistas dos guias de viagem.

2. Metodologia

Este é um trabalho desenvolvido num contexto multidisciplinar, porque falar de 
viagens e de literatura de viagens remete ‑nos para o turismo, campo de estudo que 
utiliza um conjunto misto de conhecimentos que interligam técnicas científicas 
distintas. Tendo em conta os objetivos, o conteúdo e o contexto da investigação, 
a escolha da metodologia recaiu sobre a abordagem qualitativa, uma vez que esta 
se mostra adequada para compreender a natureza de fenómenos sociais e propor‑
ciona uma melhor visão e compreensão do contexto do problema. 

Existem três grupos de métodos de recolha de dados que se podem utilizar 
como fontes de informação nas investigações qualitativas: (a) a observação; (b) o 
inquérito por entrevista ou questionário; e (c) a análise de documentos (Lessard‑
‑Hébert et al., 2010). Neste trabalho, recorreu ‑se à análise de documentos, sendo 
que esta pode ser usada segundo duas perspetivas: a) para complementar a 
informação obtida por outros métodos, esperando encontrar ‑se nos documentos 
informações úteis para o objeto em estudo; b) como método de pesquisa central, 
ou mesmo exclusivo, de um projeto, sendo que, neste caso, os documentos são o 
alvo de estudo por si próprios. Esta foi a opção metodológica no presente estudo.

A análise de documentos pode ser interpretada como sendo constituída por 
duas etapas: uma primeira fase de recolha de documentos e uma segunda fase 
de análise, como a análise de conteúdo. Neste sentido, a investigação incidiu, 
num primeiro momento, na análise dos reportórios bibliográficos sobre livros de 
viagem editados desde os finais do século XIX, que nos revelaram uma tendência 
para definir o que é um livro de viagens. 

Como género específico, a literatura de viagem retrata a representação do 
espaço, possibilitando reconstituir o que podemos chamar de viagens do passado, 
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neste caso, “como construções disciplinarmente formadas para ver de determinada 
forma – forjadas a partir do olhar do estrangeiro, ou seja, como construções culturais 
do seu tempo” (Amaral, 2003, p. 50). Perante a definição de “literatura de viagens”, o 
nosso critério de seleção pressupôs a presença do conceito de viagem, independen‑
temente do grau de literariedade da obra, permitindo que os guias de viagem sejam 
fontes de trabalho tão válidas quanto os relatos de viagem. Esta análise possibilita 
a distinção entre um guia de viagem, enquanto descrição, e as memórias descritivas 
ou geográficas, cujo objetivo será muito mais académico. Embora estas últimas 
possam ser úteis se consultadas por um potencial viajante, a verdade é que, em 
última análise, a sua produção não teve esse objetivo como premissa fundamental.

Num segundo momento, procedeu ‑se à elaboração de uma base de dados 
sobre fontes, guias de viagem e materiais iconográficos relativos à viagem e ima‑
gem do Alto Douro. Importa salientar a consulta de guias anteriores à baliza cro‑
nológica estabelecida, pela necessidade de avaliar as sucessivas cópias e reprodu‑
ções, típicas dos guias de viagem.

Após a pesquisa sistemática em arquivos, a recolha centrou ‑se nos fundos docu‑
mentais de bibliotecas nacionais e estrangeiras (tabela 1) detentoras destes manuais, 
sendo, as obras a consultar seguidamente divididas em categorias, segundo a escala 
geográfica: os guias estrangeiros dedicados à Europa, os guias estrangeiros dedica‑
dos à Península Ibérica, e os guias estrangeiros dedicados a Portugal. Numa fase 
posterior, as obras foram organizadas por ordem cronológica e país de publicação. 

Tipo de fonte Bibliotecas 

Guias de viagem Bibliotecas nacionais (Portugal, 
Espanha, França, Inglaterra e EUA)

Fonte: Elaboração própria.

Na análise documental, é frequente a quantidade de material existente ser 
excessiva para o tempo de que o investigador dispõe, vendo ‑se este, assim, obri‑
gado a escolher o que recolher e analisar. O investigador terá, então, de adotar uma 
estratégia de seleção que deverá ser adequada e justificável perante a finalidade do 
seu trabalho. De facto, foi necessário estabelecer critérios de seleção dos guias de 
viagem que expõem o Alto Douro. Ao procurar a visão de Portugal e do Douro no 
exterior, constatou ‑se que as séries de guias mais famosas2 incluíam Portugal em 
guias sobre a Europa, publicando, posteriormente, guias Spain & Portugal e Espagne 

2 Tais como: Baedeker’s, Bradshaw’s; Collection des guides ‑Joanne; Black, Adam & Charles; Fodor’s modern 
guides; The world in colour series; Satchel guide; Les guides bleus, Thomas cook.

Tabela 1 
Características dos 
fundos documentais 
de acordo com a 
sua integração 
institucional
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et Portugal, em consecutivas reedições e traduções em inglês e francês. Assim, foi 
este o nosso universo de análise preferencial. Foram consultados Consultámos 
48 guias dedicados à Europa e 53 guias dedicados à Península Ibérica. Ficaram 
por analisar os guias de viagem estrangeiros dedicados exclusivamente a Portugal 
porque se situavam, sobretudo, num contexto temporal tardio, já no século XX. 
Estes guias estrangeiros dedicados a Portugal revelaram ‑se repetitivos porque se 
alicerçavam, sobretudo, em traduções de guias de autores e de edições portuguesas 
(alguns eram mesmo edição do Portuguese Government Tourist Department), o que 
condicionaria o nosso estudo dado que procurávamos uma perspetiva estrangeira.

Cada guia descreve vários locais, fazendo anotações da paisagem, ou melhor, 
das paisagens, perdendo ‑se entre informações práticas e divagações que, muitas 
vezes, dificultam a análise e a recolha de informações. Deste modo, tornou ‑se 
imperativo produzir uma grelha de observação textual (tabela 2), que culminou 
na elaboração do instrumento de recolha de informação, permitindo não só uma 
melhor análise qualitativa da informação, mas também um trabalho sistémico.

Conceitos Dimensões Componentes Indicadores

Viagem

Fatores sociais Objetivos da viagem

Fatores técnicos
Duração

Meio de deslocação
Alojamento

Transportes Terrestres
Fluviais Vias

Caminhos/estradas
Distâncias

Tempo – Duração percurso
Localidades – Toponímia

Estado da via
Descrição da via

Povoações
Cidades

Vilas, aldeias
Quintas

Dispersão/concentração
Localização

Descrição geral

Espaço Físico Paisagem – 
contrastes

Clima
Solos/relevo

Linhas de água
Vegetação/ocupação agrícola

Espaço Sociocultural Aspetos

Humanos
Religiosos
Históricos

Civilizacionais
Fonte: Elaboração própria.

Após a inventariação das necessidades de informação e a seleção das 
variáveis de pesquisa, foi feita uma consulta e observação exaustivas das fontes 

Tabela 2 
Grelha de observação 

textual
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selecionadas, nas diversas instituições detentoras das mesmas, e uma posterior 
análise de conteúdo das obras, o que tornou o trabalho bastante descritivo.

O cerne da presente investigação residiu na observação exaustiva dos vários 
guias de viagem estrangeiros, dedicados à Europa e à Península Ibérica, e no seu 
confronto com as fontes que ilustram os textos (cartografia, gravura e fotografia).

3. Os guias de viagem como fontes de estudo

Apesar de ser difícil definir uma orientação para o estudo dos guias, estes surgem 
como uma literatura de utilidade, de ensino para a aprendizagem, divulgando códi‑
gos, valores, formas de compreensão do espaço e do tempo a que se reportam. Podem 
ser um meio para apreender o que existiu à data da sua divulgação, mas através de 
uma construção de representações e de símbolos (Christen ‑Lecuyer, 1999, pp. 131 ‑133). 

Importa, pois, refletir sobre um aspeto crucial: a questão da “verdade”. Os 
guias sempre foram considerados fontes de consulta quase indispensável para 
qualquer viajante, antes, durante e até depois da viagem para o destino. Estas 
obras contêm, normalmente, uma narrativa simples, prática e de fácil leitura. 
É interessante notar que prometem dar o retrato mais “fiel” e “próximo do real” 
dos lugares. Antecipam a viagem para quem deseja “conhecer” o local antes 
mesmo de lá chegar. No contacto com os textos e imagens, a leitura dos guias 
parece evocar o sonho do leitor ‑viajante (Fraise, 1997, p. 87).

Segundo Bassanezi (1996), o conteúdo dos guias de viagem é marcado pela 
História. Nunca transmitem ideias revolucionárias, não abrem caminhos, mas 
também não podem ficar muito distantes das transformações do seu tempo, sob o 
risco de perderem o seu público leitor. Ao mesmo tempo, os guias conseguem levar 
as pessoas a conhecer lugares, influenciar a seleção de roteiros, gostos, opiniões, 
padrões de consumo e de conduta. Servem, muitas vezes, como conselheiros per‑
suasivos e companheiros de viagem.

Sob a ótica do mercado, uma das principais funções dos guias é a de ser ven‑
dido e proporcionar lucro. Sendo assim, tendem a reproduzir as ideias predominan‑
tes em cada época e o equilíbrio da ordem social. Desta forma, mantêm e legitimam 
as relações de poder existentes, adaptando ideias, restringindo o destino a deter‑
minados “lugares” e “pontos de interesse”, “esquecendo” outros locais e atuando, 
muitas vezes, ao lado do poder público. O discurso convive com vários outros da 
esfera mediática, influenciando e sendo influenciado por eles (Bassanezi, 1996).

Tal como refere Boyer (2000), é notório que os guias são repetitivos e que 
raramente arriscam expor transformações. Porém, não são meros instrumentos 
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de defesa e reprodução do sistema. Os guias devem não só parecer justos e neutros, 
mas também mostrar ‑se “amigos” dos leitores, dando ‑lhes a sensação de fideli‑
dade, de facilidade, correspondendo de certa forma aos interesses e inquietações, 
levando em conta as suas expectativas – situação que acaba por colocar limites 
ao discurso dos guias e aos valores que difundem. Estas obras tentam responder 
às questões do público leitor, funcionando como um ponto de referência, ofere‑
cendo mapas, imprimindo regras de comportamento, dizendo o que deve e o que 
não deve ser feito. Em geral, estas publicações evitam conflitos e insatisfações, 
promovendo uma aparente “coesão social” (Torres, 2006, p. 9). 

Ao contrário de um livro que é geralmente lido de forma contínua do início 
ao fim, um guia de viagem lê ‑se de forma fragmentada e deve permitir ao leitor 
uma grande facilidade na consulta das suas páginas (Devanthery, 2008, p. 4). 
O leitor deverá encontrar as informações úteis através de uma consulta rápida e 
esta característica foi sempre uma constante neste tipo de obras. 

A importância dos guias de viagem reside na informação que transmitem. Os 
críticos têm dito muitas vezes que é uma literatura puramente informativa e que se 
adquire pouco de um ponto de vista literário, estando estas obras mais próximas 
das enciclopédias do que de romances, tornando ‑se o texto, por isso, bastante 
repetitivo. São acessórios, manuais, que mencionam as “possibilidades”, deixando 
os viajantes livres de fazer escolhas e de viver as suas próprias experiências (Peti‑
tfrere, 2000, p. 49). Já Murray o afirmava, pois as impressões do viajante sempre 
foram e serão a visão soberana:

The quickest mode of acquiring a good idea of any place is to take the earliest opportunity 
of ascending some tower or eminence, from which there is a commanding view, with some 
person who can point out the most remarkable objects. If this is followed up by wandering 
about without a guide, and trusting solely to your own observation, who will be as well 
acquainted with the localities in a few hours, as the generality of travellers would be in a 
week, or perhaps better, because your impressions will be stronger. I do not mean by this to 
supersede the employment of guides in sight ‑seeing, for they are very useful in saving time 
(Murray, 1836, p. xv ‑xvi).

4. A presença do Alto Douro nos guias de viagem estrangeiros

Nos guias observados sobre a Europa, 53,8% mencionam o Porto ou sugerem 
uma visita a esta cidade. É, pois, de estranhar, que a região do Alto Douro esteja 
muitas vezes omissa no universo destes guias. Dos oito guias que ressaltam a 
importância do vinho do Porto, apenas quatro, correspondentes a edições mais 
tardias, fazem alusão ao wine ‑district ou region of Port Wine, onde o vinho é 
cultivado, mas sempre sem sugestões de visita. Os quatro guias datam do século 
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XX, o que revela uma tardia divulgação do território enquanto espaço de visita 
no panorama europeu.

1845 1855 1865 1875 1885 1895 1905 1915 1925 1935 1945 1955 1965 1975

Fonte: Elaboração própria.

Efetivamente, são poucos os guias de viagem dedicados à Europa que dão 
espaço e atenção ao Alto Douro. Este facto revela que, dada a sua interioridade, o 
Alto Douro, se manteve, salvo raras exceções, fechado a expedições de forasteiros, 
o que, por si só, não impulsionava os autores dos guias a promoverem esta região. 
Esta circunstância levou ‑nos, num primeiro momento, à análise de obras que ape‑
nas divulgavam ideias gerais sobre a região do Douro, nomeadamente a partir 
das descrições da cidade do Porto e sua área envolvente. Tentámos compreender 
a importância regional do negócio do vinho do Porto para além das fronteiras do 
território vinícola e perceber, igualmente, se existia, ou não, da noção e a imagem 
de um território duriense produtor de vinho.

A análise dos guias especificamente dedicados à Península Ibérica trouxe 
novos dados. Dada a limitação do espaço a descrever, a apresentação de Portugal 
e Espanha é obviamente mais completa e organizada, sendo que apenas dois dos 
guias considerados não salientam a região do Alto Douro, ou seja, 91% dos guias 
referem este território. No entanto, não é possível afirmar que esta presença é 
clara ou que os guias dedicam textos ao Alto Douro Vinhateiro especificamente. 
Todavia, independentemente do tipo de guia, mais descritivo ou mais funcional, 
esta região acaba por surgir como uma proposta de visita, como adiante se verá.

Assim, a presença do Alto Douro nestas obras, em termos cronológicos, é 
constante, sendo que a lacuna por volta de 1945 se deve à escassez de guias sobre a 
Península Ibérica, durante a Guerra Civil de Espanha e durante e imediatamente 
após a II Guerra Mundial. 

1845 1855 1865 1875 1885 1895 1905 1915 1925 1935 1945 1955 1965 1975

Fonte: Elaboração própria.

Poderia supor ‑se que esta presença se deve à cidade do Porto e que o vale 
do Douro e a sua descrição são um prolongamento da difusão da segunda maior 
cidade do país, mas não é verdade. Desde logo, embora os itinerários propostos até 

Figura 1 
Presença do Alto 
Douro nos guias 
analisados sobre 
a Europa, por ordem 
cronológica

Figura 2 
Presença do Alto 
Douro nos guias 
analisados sobre a 
Península Ibérica, por 
ordem cronológica
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ao Alto Douro sejam regulares nos guias peninsulares, as descrições restringem ‑se 
a localizações precisas ou a generalidades acerca do vinho do Porto.

5. Perceção de um território duriense

Após tentarmos compreender a importância do vinho do Porto, para além das 
fronteiras do território duriense, centrámo ‑nos na divulgação e conhecimento da 
existência de um território duriense produtor de vinho. Nos finais do século XVIII, 
o autor do famoso Guide des voyageurs, refere um distrito produtor exclusivo, onde 
os ingleses compravam toda a colheita que seria depois carregada para os seus 
armazéns através de barcos típicos: “À l’exception d’un seul district, où les anglais 
achètent presque toute la récolte. (…) on va sur la rivière le douro, dans des espèces 
de gondoles” (Reichard, 1793, pp. 22 ‑23).

Porém, os guias acerca da Europa publicados posteriormente ignoram esta 
parcela de território e centram ‑se na cidade do Porto, reportando ‑se apenas ao 
negócio do vinho e ao seu peso nas exportações, bem como ao dinamismo da 
cidade que advinha deste negócio, ignorando a região vinhateira, território produ‑
tor afastado: “Les vins, dont l’exportation est considérable, sont en général épais 
ou foncés et très spiritueux. Le vin de Porto, le plus connu, forme l’article le plus 
important de l’exportation du pays. Il s’en expédie en Angleterre pour plus de 20 
millions de francs tous les ans” (Richard, 1829, p. 815).

Esta visão de distância (e redutora) poderia servir de salvaguarda para os 
redatores dos guias de viagem que, naturalmente, possuíam muito mais infor‑
mação disponível acerca do Porto e seus arredores. Apenas o Harper’s handbook, 
de 1864, refere explicitamente um território adjacente onde era produzido o 
vinho do Porto, mas numa expressão que tentava contextualizar a cidade: “The 
famous red wine called Port, Oporto, Porto, which is so extensively produced in 
the adjoining district, derives its name from the city” (Fetridge, 1864, p. 533). Na 
verdade, até 1920, nunca houve espaço nos guias vocacionados para a Europa 
para a descrição deste território, como se pode constatar através da tabela 3.

Guia de viagens/autor Data/edições Referências/localidades

Richard 1829 Portugal/Porto/Vinho do Porto

Audin 1852

Guides ‑Joanne 1858 Portugal/Porto/Vinho do Porto

Harpers/Fetridge 1862, 1864, 1885 Portugal/Porto/Vinho do Porto

Aplletons/Appleton 1871, 1872, 1873 Portugal/Porto

Tabela 3 
Referências ao alto 

Douro nos guias 
sobre a Europa
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Osgood, James R. 1883 a 1910 Portugal/Porto

Domenigo Spinelli 188 ‑ Portugal/Porto

Stedman 1897, 1905, 1910 Portugal/Porto

Black’s Blue Books/Black 1920 Portugal/Porto

Fodor 1936 Region of Port Wine

Fieldings 1948 Wine country

Fieldings 1960 Wine country

Buxton, Nigel  ‑ Penguin 
guide 1965 Wine logdes and vineyards

Fonte: Elaboração própria.

Apenas em 1936 surge uma referência à Region of Port Wine num guia sobre 
a Europa, o Fodor, porém sem convite à viagem, indicação de trajetos ou suges‑
tões de visita no Douro. Aliás, esta será uma situação recorrente em todos os 
guias similares posteriores. A par desta escassez de informação, a falta de pre‑
cisão relativamente à região vinhateira esteve sempre patente nos guias dedica‑
dos à Europa. A confusão subsistia na década de 30, sendo o espaço produtor de 
vinho apresentado como uma região abrangente que envolvia toda a vizinhança 
do Porto: “You will be charmed with the quaint boats called ‘rabelos’ which you 
see floating down the Douro in festive groups, with billowing white sails. They 
transport from all this region the port wine that will be placed in the cellars and 
warehouses of Oporto (Fodor, 1936, p. 288). 

É apenas na década de 60, com a chegada da aviação comercial, a reparação 
das estradas e vias ‑férreas, a popularização e acessibilidade dos automóveis por 
parte de pessoas com médios e até baixos recursos, que as vias de acesso em Por‑
tugal se simplificam e o fluxo de turistas se inicia3. As viagens internas tornam ‑se 
cada vez mais comuns e os guias procuram aconselhar os turistas relativamente a 
excursões nos subúrbios das principais cidades. O Porto era uma cidade exemplar 
para este tipo de visita e o Alto Douro começa a fazer parte das propostas de visita, 
a par de Braga e Guimarães: “As a base of operations for the traveler, it’s ideal; 
excursions through the wine country, to Bom Jesus, to Braga, to Guimarais, and 
a dozen of fascinating villages can be made with a minimum of discomfort. Espe‑
cially popular in autumn, when the grapes are in harvest” (Fielding, 1961, p. 661).

3 Veja ‑se que, apesar da publicação do Guia automobilista e turístico de Portugal, em 1944, apenas na 
década de 60 Portugal assistiu a um crescimento económico que se traduziu num aumento significa‑
tivo do investimento e numa certa abertura à economia externa, tendo o turismo evoluído positiva‑
mente (Lobo, 2010, p. 94).
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Porém, apesar da menção a este território, as informações para quem pre‑
tendesse deslocar ‑se à região e por lá viajar eram escassas. Apesar de nos guias 
sobre a Europa o Alto Douro surgir, pontualmente, entre as sugestões de visita 
em Portugal, esta região nunca é verdadeiramente descrita. Esteve quase sempre 
subjugada ao conceito de “casa do vinho do Porto”: “The stark, terraced Douro 
Valley, the home of Port wine” (Fielding, 1961, p. 688). O desconhecimento perdu‑
rou devido, sobretudo, aos insistentes maus acessos, interioridade e esquecimento. 
Para quê um grande investimento por parte das editoras dos guias se, à exceção 
das maiores cidades, Portugal era muito pouco visitado? Os guias dedicados à 
Europa confirmam um total desconhecimento quanto ao interior do país.

Nos guias dedicados apenas à Península Ibérica, surge quase sempre alguma 
informação sobre o Alto Douro, mas sem grande rigor e, sobretudo, ligada a ques‑
tões relacionadas com a produção vitivinícola no Upper Douro. São referidas doen‑
ças da vinha e mesmo as quintas mais famosas e prósperas, ligadas aos prin‑
cipais proprietários da região: “the principal wine ‑growing quintas are those of 
Sr. D. Cap. Cannavaro Viscountese d’Alpendura, Count de Villaverde, Sr. Duarte 
d’Oliveira, etc” (O’Shea, 1878, p. 522), mas escasseia a descrição direta do espaço.

No fim do século XIX, no sucessivamente reeditado Complete pocket ‑guide, 
de Edmund Stedman, continua presente alguma confusão entre a descrição da 
cidade do Porto e a própria paisagem do Alto Douro, surgindo o Porto disposto em 
anfiteatro com a presença de quintas e terraços: “It is built on 2 hills, and the valleys 
which extend between these are filled with charming villas and country ‑houses. 
The effect of the Quintas, or Terraces, is quite delightful” (Stedman, 1897, p. 436).

Na transição de século, surge progressivamente um discurso mais rigoroso 
face a esta região, havendo uma preocupação com a sua localização e dimensão. 
Situam ‑na, sobretudo, na margem direita do rio Douro a acerca de 100 quiló‑
metros a leste da cidade do Porto e disposta em terraços estendidos por 35.000 
hectares: “…sur la rive droite du Douro, est le fameux pais do Vinho qui donne 
les vins de Porto, et occupe, à environ 100 kilomètres à l’est de la ville, une suite 
de terrasses en amphithéâtre couvrant une superficie d’environ 35 000 hectares” 
(Quillardet, 1905, p. 218). Esta dimensão não estará muito distante da realidade, 
visto que oficialmente, durante o século XX, a vinha não ultrapassava os 30.000 
hectares. Porém, na verdade, entre finais do século XIX e inícios do século 
XX, as vinhas na região do Douro já se estendiam a leste até à fronteira com 
Espanha. 

Constata ‑se que a informação apresentada nos guias sobre a Península Ibé‑
rica era a mais completa, apesar de, nos documentos, a evolução no território ser 
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pouco percetível até 1910, com referências que denominamos de generalidades, 

como menções a povoações, excursões, caraterísticas da vinha e do vinho e vias 

(como se pode observar na tabela 4, nas referências/localidades).

Guia de viagens/autor Data/edições Referências/localidades

Guides ‑Joanne/Lavigne 1856, 1866, 1880 Lamego e Vila Real

Guides Diamant/Lavigne 1896 Viagem Porto ‑Barca D’Alva 
Excursão à Régua e Lamego

Black Adam/O’Shea 1878 Generalidades

Bradshaw/Charnock 1875, 1883 Route 31 a Lamego por estrada e 
comboio

Guides Conty/Le Brun 189 ‑ ‑ Vinho, Lamego, Vila Real, Moledo

Marie Quillardet 1905 Região/vinho

Gros 1911 Paiz do vinho
Linha CF

Baedeker
1.ª ed. alemão 1897 a 1913

Railway Oporto ‑Salamanca 
Linha CF 

Vinho 

Wood 1914 Generalidades

Les guides bleus/
Monmarché 1916, 1921 Porto a Salamanca (Linha CF)

Régua e Lamego

Enrique López 1924 Porto a Barca D’Alva (Linha CF)
Régua e Vila Real

Blue guides/Muirhead 1929 Porto a Barca d’Alva (Linha CF)

Satchel guides/Crockett 1930 Porto a Barca d’Alva (Linha CF)

P. Jousset 1940 Le pays du vin…

Fodor’s modern guides 1952 The region of port wine 

The world in colour series 1953 País do vinho

All the best in Spain and 
Portugal 1953 País do vinho

Fodors modern guide 1960 The region of port wine

Les guides moderns Fodor 1962 La région du vin de Porto
Fonte: Elaboração própria.

Após 1910, já se encontram referências ao antigo País do Vinho, ou seja, ao 

vale do Douro entre a Régua e o afluente Tua, localização do vinhedo mais antigo. 

São disso exemplo o guia Espagne et Portugal, de Édouard Gros, editado em 1911, 

e o famoso Baedeker, de 1913, onde já onde é possível encontrar a expressão Paiz 

do vinho, as características geológicas do território e a sua subdivisão em Baixo 

Corgo e Cima Corgo:

Tabela 4 
Referências 
ao Alto Douro 
nos guias sobre 
a Península Ibérica
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The Paiz do Vinho, the home of the noblest vintages of port wine, embraces the mica ‑schist 
regions on the Douro (Baixo Corgo, Lower Douro), where the lighter varieties are produced, and 
the hilly country on both sides of the Corgo as far N. as Villa Real (Cima Corgo, Upper Douro), 
which yields the stronger vintages (Baedeker, 1913, p. 561).

Todavia, os guias sobre a Península Ibérica passam progressivamente a 
dedicar ‑se, sobretudo, à disponibilização dos itinerários ligados às beneficiações 
na linha de caminho de ferro do Douro, e a informação acerca do território vai ‑se 
desagregando gradualmente (ver tabela 4 – expressão Linha CF). Nas décadas de 
1920 e 1930, esta tendência torna ‑se evidente, com a descrição de pouco mais do 
que a linha e seus apeadeiros. Enquanto obra de engenharia, o caminho de ferro 
era, por si só, uma atração de visita. O Guide blue comprova ‑o:

68 km Juncal – Tunnel de Encambalados (1,623 m.) et viaduct – Belle vue à dr. – Viaduct – On 
débouche dans la valée du Douro (…) (…) 2 tunnels, dont le deuxiéme au ‑dessous de la ville de 
Regoa. (…) Pont sur le Corgo et petit tunnel (…) 2 viaducts et pont sur le Tua. (…) La voi passe 
dans 2 tunnels – Pont metalique sur le Douro, suite de 20 tunnels, de remblais et de viaducts 
(Monmarché, 1916, p. 516).

A partir dos anos 1940, os guias de viagem sobre a Península tomam outro rumo, 
passando a apresentar descrições sob a forma de artigos, baseados e (ou) copiados dos 
discursos do Estado Novo, onde a região possuía uma identidade própria e a infor‑
mação se condensa em volta do vinho e da sua produção: Le pays du vin; The region of 
port wine; La région du vin de Porto. Era a imagem da “nação” a ser transportada para 
os guias estrangeiros. A terra do vinho fazia agora parte integrante dos guias e, de 
forma sintética, estava sempre presente uma visão da Land of wine (Ogrizek, 1953, p. 
431), do Wine country (Clark, 1953, p. 116), ou do Upper Douro (Fodor, 1960, p. 399). Esta 
passa a ser matéria constante, sendo também um tema sedutor e cativante para os 
autores dos guias sobre a Península que, por vezes, mostram vontade de se alongar 
acerca da temática do vinho do Porto: “Port wine, taking its name from this city on 
the Douro, is a subjet of such fascination that I scarcely dare touch on it lest I forget 
that this book is one of general travel” (Clark, 1953, p. 116).

Começa a fazer ‑se a separação da cidade do Porto e da região produtora de 
vinhos em capítulos distintos, porque, evidentemente, o vinho nasce lá longe. 
Ainda sem rigor nas distâncias ou nos conselhos aos viajantes acerca do território, 
o País do vinho situava ‑se para lá do Porto, para uns, e a léguas de distância, para 
outros, como exemplificam estas menções retiradas de duas obras de datas pró‑
ximas, 1952 e 1953, respetivamente: “The País do Vinho is not very close to Porto 
but a bit up ‑Douro, on both banques and beside many small tributaries, such as 
the Rio Corgo, flowing south from beyond Vila Real to enter the Douro at Régua” 
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(Clark, 1953, p. 116); “But the wine of port is born, not at Porto, but leagues and lea‑
gues distant, on the scorching, arid slopes of Upper Douro” (Fodor, 1952, p. 403).

Esta falta de rigor denota alguma fragilidade no contacto efetivo dos nar‑
radores e autores dos guias com o território do Alto Douro, sendo a informação 
consecutivamente reproduzida de guias anteriores, o que é característico deste 
tipo de obra, mas que vem desvirtuar a construção da imagem da região, mesmo 
nos guias exclusivamente dedicados a Portugal e Espanha.

6. A visão do Douro Vinhateiro

Este ponto de análise centra ‑se em características do Alto Douro que foram resis‑
tindo ao tempo e que distinguem esta região das demais regiões vitícolas: os nego‑
ciantes ingleses, a demarcação pioneira, o contraste entre a época das vindimas e 
a dureza do trabalho ao longo do ano e a relação conflituosa das gentes do Douro 
com o Porto.

Recuando até à Descrição económica do território que vulgarmente se chama de 
Alto ‑Douro, de 1791, de Francisco Pereira Rebelo Fonseca, encontra ‑se já a terra do 
Alto Douro caracterizada como naturalmente seca, mas com apetências distintas 
que levam à produção de vinhos de diferente qualidade. os vinhos de feitoria eram 
destinados à exportação para Inglaterra, os vinhos de embarque destinavam ‑se à 
exportação para o Brasil e outros destinos, e o vinho de terceira qualidade, que se 
encontrava excluído da exportação, destinava ‑se ao mercado nacional, sobretudo 
para comércio nas tabernas do Porto (Carvalho, 2011; Lopes, 2003). 

A caracterização dos solos do Alto Douro não estava completamente ausente 
dos guias de viagem do período em análise, mas não eram especialmente valoriza‑
das as questões ligadas à história da produção vinícola, ao facto de haver adultera‑
ções, ou às sequelas entre viticultores e negociantes, que foram uma constante na 
história desta região. Curiosamente, fica quase ausente de considerações o papel 
da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, de 17554, enquanto 
reguladora do comércio e das adulterações do vinho. Apenas se encontraram 
informações acerca das diferentes classes de vinho existentes dentro do território: 
uma de melhor qualidade, para embarque, e a de ramo, para consumo na região: 
“Les vins du Douro sont divisés en deux grandes classes: le vinho d’embarque qui 
se récolte sur les hauteurs et supporte bien le voyage et le vinho de ramo, vins des 
plaines, consommé dans le pays” (Le Brun, 189 ‑, p. 263).

4 Acerca da Companhia, ver Sousa (2003).
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Outra questão indissociável da atual classificação do Alto Douro como patrimó‑
nio da humanidade é a demarcação da região produtora de vinhos, pelo facto de ter 
imposto no Alto Douro um tipo de vinho único, ajustado às preferências inglesas e 
de, consequentemente, ter impedido o pleno desenvolvimento das potencialidades do 
Douro quanto a variedades e espécies (Silva, 2008). Esta questão fica quase excluída 
dos guias de viagem, independentemente do país de origem da obra ou dos editores.

Nos primeiros guias analisados, datados do século XIX, encontram ‑se refe‑
rências à forte e dominante presença inglesa no negócio do vinho do Porto, inclu‑
sive nos guias de viagem franceses. Na verdade, consideravam os portugueses 
incapazes de promover internacionalmente o vinho do Porto, que desfrutava de 
grande reputação internacional como se pode ler nos Guias Conty: “Les vins de 
Porto jouissent d’une grande réputation. Ces vins ont acquis une grande célébrité 
dans le monde entier grâce à la propagande que font et qu’ont faite les Anglais en 
leur faveur” (Le Brun, 189 ‑, p. 263). 

Nos guias é salientado que o vinho do Porto era mais próximo do gosto inglês 
porque estes eram melhores apreciadores. Na verdade, se a indústria agrícola do Alto 
Douro se adaptou ao clima e ao solo, adaptou ‑se igualmente ao gosto dos comercian‑
tes tradicionais, sendo impossível aqui esquecer as ligações de Portugal a Inglaterra, 
que denotam uma certa permissividade portuguesa em relação ao domínio inglês. 

O que se retém dos guias de viagem passa pela ligação incontornável da 
dimensão do negócio dos vinhos e do seu peso económico nas exportações por‑
tuguesas à cidade do Porto. Esta cidade detinha o privilégio exclusivo do comércio 
de vinhos e os comerciantes ingleses possuíam caves de grandes dimensões que 
constituíam sempre proposta de visita nos guias. Quando Quillardet visita as 
caves no início do século XX, salienta as galerias repletas de vinhos para análise, 
com diferentes variedades e de diferentes idades: “Dans des foudres gigantesques, 
les mélanges attendaient d’être mis en tonneaux, car le vin demande de savants 
coupages de trois variétés de crus, et d’âges différents; avec cela et de l’alcool de 
raisin on obtient le vrai, le bon Porto” (Quillardet, 1905, p. 218).

O vinho do Porto era considerado o rei dos vinhos, mas a ênfase recai, sobre‑
tudo a partir do século XX, sobre o longo processo de produção e de estágio nas 
caves, que resultava em preços elevados e numa inegável qualidade: “C’est que le 
vin de Porto est le roi des vins. (…) Quand on songe que certaines vielles bouteilles, 
enfouies dans les caves, portant le millésime de 1840, se vendent quarante ‑cinq 
francs, qu’à ce prix les fins connaisseurs prétendent qu’elles sont sacrifiées, cela 
laisse mon imagination rêveuse…et altérée” (Gros, 1911, p. 196).
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Todavia, são inexistentes, nos guias de viagem, tanto o retrato dos comer‑
ciantes ingleses na região como a relação entre os cultivadores e os compradores. 
Apenas Gros, em 1911, salienta a pequena propriedade, orgulho do produtor, onde 
nem um pedaço de terra se perdia: “Pas un pouce de terrain n’est perdu, pas plus 
petit coin de roche ayant terre végétale qui ne reçoive un plant ou deux de vigne et 
ce carré, si minime qu’il soit, est l’orgueil du vigneron, la joie de son propriétaire” 
(Gros, 1911, p. 195).

E qual o papel dos lavradores durienses? Para além da paisagem predominante 
no Alto Douro, o esforço humano colocado na adaptação da cultura da vinha às difí‑
ceis condições (como aprender a superar a escassez da água ou contornar o declive do 
terreno) raramente é exposto nos guias de viagem. Descobriu ‑se apenas uma referên‑
cia ao facto de que, a par da dureza do trabalho, coexistia a dureza social. O trabalho 
árduo na vinha e no terreno “acidentado” requeria atenção especial durante todo o 
ano, sendo um trabalho mal pago, mesmo no momento da colheita: “Mais à côté de 
ces grands domaines, la situation des vignerons laisse fort à désirer; pour leur travail 
pénible, pour tout transporter à dos d’homme sur ce sol accidenté, ils reçoivent à 
peine un franc par jour, même au temps des vendanges” (Quillardet, 1905, p. 218). 

Como a população local não era sufi‑
ciente para a colheita, acorriam à região tra‑
balhadores de fora. Os concelhos vinhateiros 
do Douro eram conhecidos por atraírem 
galegos e transmontanos, que ali ajudavam 
a erguer os famosos socalcos nos vales íngre‑
mes do Douro5. No entanto, os “galegos” são 
pontualmente mencionados nos guias de 
viagem apenas durante o século XX, sendo 
que o famoso Baedeker, de 1913, deu mote 
para sucessivas cópias noutros guias (Bae‑
deker, 1913, p. 561). No fim da década de 1920, 
encontram ‑se, no Blue guides (Muirhead, 
1929, p. 276), referências a 8.000 galegos 
empregados para trabalhar o solo três vezes 
por ano e a um maior número ainda durante 

5 De acordo com Jorge Fernandes Alves, no fim do século XIX, o número de trabalhadores permanen‑
tes ou residentes no Douro e de outras províncias, na poda e cava das vinhas, seria de 3.120 trabalha‑
dores e o número de trabalhadores que vinha às mesmas províncias durante a cava e a vindima seria 
de 2.200 (Alves, 2002, pp. 117 ‑126).

Figura 3 
Pay -day in a 
Douro vineyard

Fonte: Wood (1914, p. 316).
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a vindima. Esta informação vai circulando de guia para guia, sendo que apenas oca‑
sionalmente são mencionados trabalhadores de outras regiões, nomeadamente do 
Minho, de Trás ‑os ‑Montes superior, das Beiras e de outros locais, liderados por um 
capataz que os conduzia às quintas (Sorre, 1934, p. 206). Era um trabalho diário e 
incansável, onde tudo e todos giravam à volta da videira e dos seus cuidados, pois 
era a derradeira sobrevivência dos durienses: “In the vineyards set out like amphi‑
theatres, the dressers are constantly at work cutting, spaying, caring for the vines” 
(Ogrizek, 1953, p. 431).

Embora de forma discreta, os guias vão propondo a visita à região durante a 
vindima, que se iniciava em setembro e concluía em outubro. A colheita foi desde 
sempre um fator referenciado nos guias, sobretudo naqueles dedicados à Penín‑
sula Ibérica, publicados no século XX refletindo uma maior preocupação com 
as motivações subjacentes às visitas e à ocupação do tempo de viagem. Todavia, 
só se encontram descrições da vindima depois de 1910, e nem sempre como uma 
“animação” perfeita. Os guias evidenciam a extrema dificuldade da colheita neste 
ambiente, pelo forte declive das vertentes e pela dificuldade de transporte das 
uvas (Wood, 1914, p. 328). Por vezes, apesar da alusão ao sol escaldante a refletir 
no solo pedregoso, a narração pretende sugerir um vale repleto de sons de alegria. 
Durante todo o dia, as mulheres cortavam as uvas e os homens, em longas filas, 
curvados sob o peso dos cestos, transportavam as uvas para os tanques (Sorre, 
1934, p. 206).

Era como se uma nova região, dependente daquele momento, ganhasse vida 
durante a tão esperada vindima, pois aquele espaço, geralmente vazio de popu‑
lação, irrompia em atividade. Contrastando com a dureza do trabalho, os guias 
da segunda metade do século XX descrevem momentos musicais que serviam 
para atenuar o esforço exigido perante uma atmosfera inebriante despertada pelo 
vinho novo:

They are vigorous, lively groups who gaily entwine arms and rhythmically tramp the hard, cold 
pulp. Sometimes an harmonica, a drum, or even a complete orchestra plays to buoy up their 
rhythm and their spirits. The harvesters gather about the vats when the juice has barely begun 
to ferment; the atmosphere is steamy, the feverish excitement of new wine induces singing and 
dancing (Fodor, 1960, p. 400).

Apesar da descrição pitoresca, esta imagem traz consigo algum pesar pelo 
esforço despendido pelos homens: “From dawn until dusk girls are busy filling 
baskets, which men shoulder and which sometimes weigh more than 150 pounds. 
They descend, in long files, toward the vat at the foot of the slopes, pile the fruit 
in these enormous vessels, and crush them with their feet” (Fodor, 1960, p. 400).
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Na década de 1960, auge da valorização das produções culturais tradicionais 
portuguesas, a vindima voltava a ser enaltecida, e toda a alegria e movimento 
envolventes regressam “em força” às páginas dos guias de viagem estrangeiros: 
“It comes alive during the grape ‑gathering, which lasts for several months, since 
the grapes ripen according to exposure and altitude. In the yards located in the 
lower levels, the gathering is often finished long before the higher plantations 
are ripe, for cold winds blow down from Marão” (Fodor, 1960, p. 400). Este era o 
momento alto da região, pois o vinho deixava depois as prensas e era carregado 
em grandes cascos para o Porto, em parte pela estrada de ferro e em parte pelo 
rio. Muitos guias veiculavam a informação corrente e popular do transporte dos 
pipos nos barcos até às caves de Vila Nova de Gaia, mesmo tardiamente, quando 
este já era feito pela via ‑férrea, refletindo a reprodução sistemática dos guias, par‑
ticularmente em questões ligadas à vivência duriense. 

Na segunda metade do século XX, com a crescente difusão mediática da 
informação e a publicação de obras dedicadas ao vinho do Porto, preferencial‑
mente vocacionadas para o mercado estrangeiro, os guias começam também a dar 
ênfase a algumas questões técnicas ligadas à degustação e ao processo de envelhe‑
cimento do vinho, até então ausentes. Esta questão aproxima ainda mais os guias 
de um conceito centrado no Porto. Ainda que a história do vinho passe pelo seu 
cultivo, pela vindima, e termine na garrafa, os métodos de produção diferem e são 
a essência na produção de um grande vinho do Porto. O viticultor planta a vinha, 
o sol amadurece as uvas, mas é o “provador” das caves de Vila Nova de Gaia que 
coordena os sucos de uva harmoniosamente de modo a alcançar um bom “Porto” 
(Fodor, 1960, p. 399). A “alquimia misteriosa e maravilhosa de produção deste 
vinho”, como lhe chama Clark (1953, p. 116), residia nas técnicas e na sabedoria, 
marcadamente científicas e envoltas em mistério, que coabitavam com o delicado 
processo de envelhecimento nas caves de Vila Nova de Gaia.

Embora fosse do conhecimento geral que o cultivo da vinha se realizava para 
lá das montanhas, compreende ‑se que o efetivo trabalho de valorização e produ‑
ção do vinho se ficasse pelo Porto e pelas caves, nas mãos dos estrangeiros que lhe 
deram projeção. Não será esta uma questão nova. Terá sido um vinho criado pelos 
lavradores do Douro ou pelos comerciantes do Porto? O sucessivo desapreço pelo 
trabalho árduo dos agricultores numa terra ingrata marca a querela dos durien‑
ses, que, com mágoa, não aceitam que a designação do seu vinho não seja vinho 
fino ou generoso, numa controvérsia ainda atual. Perdurava igualmente esta ideia 
recorrente, que os guias obedientemente transmitiam ao turista, de que uma visita 
ao Porto quase possibilitava a contemplação das vinhas. Em 1965, o Penguin guide 
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apresenta as atrações da cidade, “juntando ‑lhes” as caves e o vinho: “Oporto: Por‑
tugal second’s largest city and capital of the north. The river Douro and its barges. 
Wine lodges and vineyard” (Buxton, 1965, p. 322).

Era imperiosa uma visita a estas instalações, com as suas infinitas galerias, 
salas de trabalho e linhas de frascos, para que este vinho fosse “compreendido”. 
O vinho possuía o nome da cidade onde era “feito”, em caves escuras, fora dos 
vales do Alto Douro. Aí sim, era possível avistar ‑se o “trabalho” de criação do 
vinho.

7. Conclusões

Este estudo teve como principal finalidade estudar a forma como o espaço 
duriense foi percecionado e divulgado ao longo do tempo, através dos guias de 
viagem estrangeiros no período de 1845 a 1974. Verificou ‑se que na cronologia 
em análise, quanto mais a viagem se institucionalizou, mais instruções práticas 
foram sendo necessárias aos viajantes. Desta forma, os guias de viagem apoiam ‑se 
sucessivamente nos guias antecessores, mas inovam na sua estruturação, ainda 
que de forma descontinuada, passando de guias enciclopédicos a guias assentes 
unicamente na descrição de rotas, com mapas, plantas e pontos de visita, e pas‑
sando a incluir mais tarde, uma componente narrativa mais alargada.

Mas centremo ‑nos na questão fundamental: de que forma a representação do 
território duriense foi sendo apreendida, relatada e alvo de sucessivas reestrutu‑
rações e ressignificações nos guias de viagem estrangeiros? Em contraste com os 
guias dedicados à Península Ibérica, mais de metade dos guias analisados sobre 
a Europa menciona a cidade do Porto ou sugere uma visita a esta cidade, mas 
omite a região do Alto Douro. Porém, esta é uma omissão relativa, pois os guias 
marcavam acentuadamente a prosperidade económica e o dinamismo comercial, 
patentes na cidade do Porto devido ao negócio do vinho produzido no Alto Douro. 

Os autores dos guias que propunham uma visita ao Norte de Portugal refe‑
rem o território adjacente onde era produzido o vinho do Porto, mas apenas no 
início do século XX se encontram descrições do antigo País do Vinho, ou seja, do 
vale do Douro entre a Régua e o afluente Tua, localização da parcela de vinhedo 
mais antiga. Tal como hoje, esta área manter ‑se ‑ia a mais projetada nos guias, 
formando o eixo central Vila Real ‑Régua ‑Lamego. Na generalidade, relativamente 
a cada povoação, os guias reportavam ‑se apenas a questões ligadas à sua locali‑
zação e posição estratégica no comércio da região, ou a curtas apreciações sobre 
a sua organização e valores patrimoniais, esquecendo as suas gentes. 
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Ao longo das suas exposições, os guias do século XIX raramente abordam 
questões ligadas à história da produção vinícola, como o facto de haver adulte‑
rações do vinho, más práticas e conflitos entre viticultores e negociantes, que 
foram uma constante na história desta região. Curiosamente, está igualmente 
ausente o papel da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro 
enquanto reguladora do comércio. As questões institucionais e económicas da 
região, muito diversas ao longo do intervalo temporal considerado, foram suprimi‑
das, resultando numa noção de espaço muito homogénea. Hoje há inconsistência 
acerca da circunscrição desta região, até porque o espaço cultivado de vinha e da 
demarcação sempre se confundiram. 

O retrato dos comerciantes ingleses na região escasseia nos guias de viagem, 
sendo também inexistentes referências à relação entre os cultivadores e compra‑
dores ou ao papel dos lavradores durienses. Para além do esforço humano neces‑
sário à adaptação da cultura da vinha às difíceis condições do terreno acidentado, 
pouco há a reter sobre os durienses nos guias de viagem. São parcas as descrições 
e expectativas face aos aspetos sociais e culturais da região.

Só a partir de meados do século XX se valoriza a azáfama da vindima e se 
recuperam alguns estereótipos e imagens do passado, repetidos e republicados, 
pois eram cópias de descrições literárias do século XIX. Voltam a ser descritos os 
momentos de grande movimento associados à vindima, mas nem sempre vistos 
como uma atividade perfeita, devido à extrema dureza de um trabalho mal pago. 
Apenas volta a ser enaltecida a alegria conotada a este momento no auge da pro‑
paganda e da valorização das produções culturais tradicionais portuguesas, por 
força das políticas do Estado Novo face às tradições e ao turismo.

Apesar de nada fazer esquecer a principal função do rio no transporte de 
vinhos até às caves de Vila Nova de Gaia, depreendendo ‑se a sua pouca utilidade 
para uso turístico, ressurgem alusões a viagens aventureiras, de barco rabelo até 
ao Porto, que eram, na verdade, cópias de relatos de viagem do século XIX que 
tinham tido grande projeção.

Na segunda metade do século XX, com a difusão da informação e a publi‑
cação de obras dedicadas ao vinho do Porto, os guias começam também a dar 
ênfase a algumas questões técnicas ligadas à degustação e ao processo de enve‑
lhecimento do vinho, até então ausentes. O mistério de produção do vinho residia 
no processo de envelhecimento nas caves, frente à cidade do Porto. E perdurava 
esta ideia, que os guias obedientemente transmitiam ao turista, de que uma visita 
ao Porto quase possibilitava a contemplação das vinhas, isto porque, na realidade, 
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os guias apenas projetavam o Alto Douro pela sua ligação ao Porto e porque se 
alicerçavam sucessivamente em publicações precedentes.

A terra do vinho faz agora parte integrante dos guias sobre a Península Ibé‑
rica. No entanto, mesmo depois de 1960, as informações para quem pretendesse 
deslocar ‑se até e dentro da própria região são quase inexistentes. 

Elegeram ‑se os guias de viagem pela sua eficácia na transmissão de mensa‑
gens objetivas e claras, condensando o que é essencial e elementar do conteúdo 
das representações turísticas, porém isso trouxe algumas dificuldades. Há que 
reconhecer que os guias do passado pertencem a uma literatura puramente infor‑
mativa, adquirindo ‑se pouco do ponto de vista da criatividade literária. Os guias 
de viagem estão mais próximos das enciclopédias do que de romances e, embora 
muitas vezes possam conter fantasia e imaginação, estas publicações aderem ao 
seguro e reconhecido. Isso traduz ‑se num texto de repetição mais do que de cria‑
ção, pois raramente arriscam expor transformações.

Assim, pode afirmar ‑se que os guias não deram o retrato “fiel” do Alto Douro. 
Muitos dos aspetos e conflitos do contexto social foram ocultados, em função 
da manutenção da dinâmica das relações de poder existentes. Em geral, estas 
publicações evitaram os conflitos, as insatisfações e as debilidades do território, 
promovendo uma aparente “coesão social” que não existia. 

Se se pensava que as variáveis aqui estudadas faziam parte do passado, 
alicerçando ‑se na memória de uma região esquecida, constatou ‑se que os elementos 
que hoje se mantêm como referência turística são os mesmos de há séculos. O vinho 
mantém ‑se, tal como no século XIX, a alavanca de atratividade, mas resta ainda 
muito por fazer: na preservação, na qualificação, na oferta turística e na divulgação. 
Muitos problemas estruturais estão próximos das leituras aqui efetuadas sobre o 
passado e, ainda hoje, a região não consegue alcançar uma estadia média de duas 
noites.

No entanto, se, por um lado, existe no turismo uma tendência para a uni‑
formização e homogeneização, por outro, não se deve renunciar à diversificação. 
Assim, esta leitura pouco evolutiva do Alto Douro é um fator positivo e identi‑
tário. 

O crescente aumento de uma procura turística com mais vontade de con‑
tactar com os “locais” e com o “lugar” requer que a população local e o território 
sejam integrados no processo de desenvolvimento turístico. Isto vem provar que o 
marketing territorial deve tirar partido de imagens simplificadas, e a imagem do 
Alto Douro é tão forte que dificilmente mudará, isto porque os durienses a tomam 
como imutável. 



C a P .  4 :  O  a l T O  D O U R O  V I N h a T E I R O  P E l O  O l h a R  E s T R a N g E I R O …

• 107 •

Referências bibliográficas

Alves, J. F. (2002). Imigração de galegos no Norte de Portugal (1500 ‑1900). Algumas notas. 
In A. E. Roel, & Lopo, D. G. (Eds.), Movilidade e migrácions internas na Europa Latina 
(pp. 117 ‑126). Santiago de Compostela: Universidad (Cátedra Unesco).

Amaral, M. B. (2003). Histórias de viagem e a produção cultural da natureza. [Dissertação 
de doutoramento, Universidade Federal do Rio Grande do Sul]. https://lume.ufrgs.br/
handle/10183/3646

Baedeker, K. (1913). Spain and Portugal: Handbook for travellers. Londres: George Allen and 
Unwin.

Bassanezi, C. (1996). Virando as páginas, revendo as mulheres: Revistas femininas e relações 
homem ‑mulher 1945 ‑1964. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.

Branco, D. (2007). O país vinhateiro do Alto Douro na primeira metade do século XIX: Viagens e 
representações [Tese de mestrado, Faculdade de Letras da Universidade do Porto]. https://
catalogo.up.pt:443/F/?func=direct&doc_number=000778916& local_base=FLUP

Brito, S. P. (2010). A institucionalização do turismo. In VV. AA., Viajar. Viajantes e turistas à 
descoberta de Portugal no tempo da I República (pp. 139 ‑145). Lisboa: CCNCCR. 

Borm, J. (2004). Defining travel: On the travel book, travel writing and terminology. In 
G. Hooper & T. Youngs (Eds.), Perspectives on travel writing (pp. 13 ‑26). Londres: Routledge. 

Boyer, M. (2000). Les séries de guides imprimés portatifs, de Charles Estienne aux XIXe et 
XXe siècles. In G. Chabaud, É. Cohen, N. Coquery, & J. Penez (Eds.), Les guides imprimés 
du XVIe au XXe siècle: Villes, paysages, voyages (pp. 339 ‑352). Paris: Belin. 

Buxton, N. (1965). Travel in Europe. Londres: Penguin Books.
Carvalho, L. A. (2011). A Companhia Geral da Agricultura das vinhas do Alto Douro – 1852 a 

1871 [Tese de mestrado, Universidade do Minho]. http://repositorium.sdum.uminho.pt/
handle/1822/18848

Christen ‑Lecuyer, C. (1999). Les guides imprimés du 16e au 20e siècle. Vingtième Siècle. Revue 
d’Histoire, 3(63), 131 ‑133. 

Clark, S. (1953). All the best in Spain and Portugal. Nova Iorque: Dodd, Mead.
Devanthery A. (2008). À la défense de mal ‑aimés souvent bien utiles: Les guides de voyage. 

Propositions de lecture basées sur des guides de la Suisse de la fin du XVIIIe siècle et du 
XIXe siècle. Journal of Urban Research, 4. https://doi.org/10.4000/articulo.747

Fetridge, W. P. (1864). Harper’s handbook for travelers in Europe and the East. Nova Iorque: 
Harper & Brothers.

Fielding, T. (1961). The temple Fieldings’ selective shopping guide to Europe. Nova Iorque: 
W. Sloane Associates.

Fodor, E. (1936). On the continent. Londres: Francis Aldor Publications.
Fodor, E. (1952). Spain and Portugal. Nova Iorque: Travel cop.
Fodor, E. (1960). Spain and Portugal (coleção Fodor’s modern guides). Londres: Newman 

Neame.
Forrester, J. J. (1843). Mappa do Paiz Vinhateiro do Alto Douro. Porto: António Maria de 

Magalhães.
Fraise, E., Pomporgnac, J. C., & Pailan, M. (1997). Representações e imagens da leitura. São 

Paulo: Ed. Ática.
Gros, É. (1911). Espagne et Portugal. Genebra: Imp. J. Studer.



D O U R O  T U R Í S T I C O

• 108 •

Le Brun, L. (189 ‑). L’Espagne – Portugal: Guides pratiques Conty. Paris: Adm. des Guides Conty 
Chaix.

Lessard ‑Hébert, M., Goyette, G., & Boutin, G. (2010). Investigação qualitativa. Fundamentos e 
práticas. Lisboa: Instituto Piaget.

Lobo, S., (2010). Sun, sand, sea & bikini. Arquitectura e turismo: Portugal, anos 60. Revista 
Crítica de Ciências Sociais, 91, 91 ‑106. https://doi.org/10.4000/rccs.4170

Lopes, T. (2003). O Vinho do Porto. Porto: Aprova – Artes Gráficas, Lda.
Monmarché, M. (1916). Espagne et Portugal. Paris: Hachette.
Muirhead, F. (1929). Southern Spain and Portugal: With Madeira, the Canary Islands, and the 

Azores. Blue Guides. Londres: Macmillan.
Murray, J. (1836). A handbook for travellers on the Continent. Londres: John Murray.
Ogrizek, D. (1953). Spain and Portugal. Coleção World in colour series. Nova Iorque e Londres: 

McGraw ‑Hill Publishing. 
O’Shea, H. G. (1878). Guide to Spain & Portugal. Londres: Black Adam & Charles.
Petitfrere, C. (2000). Le guide et le plan. In G. É. C. Chabaud (Ed.), Les guides imprimés du 

XVI au XX siècle: Villes, paysages, voyages (pp. 45 ‑58). Paris: Ed. Belin.
Quillardet, M. (1905). Espagnols et portugais chez eux. Paris: Armand Colin.
Reichard, H. A. O. (1793). Guide des voyageurs en Europe. Weimar: Bureau de l’Industrie.
Richard, J. B. (pseudónimo de Jean Marie Vincent Audin) (1829). Guide classique du voyageur 

en Europe. Paris: Chez Audin.
Rojek, C., & Urry, J. (1997). Touring cultures. Transformations of travel and theory. Londres: 

Routledge.
Silva, F. R. (2008). Quinhentos/oitocentos (ensaios de história). Porto: Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto.
Sorre, M. (1934). Espagne – Portugal. Paris: Armand Colin.
Sousa, F. (2003). O arquivo da companhia geral da agricultura das vinhas do Alto Douro: Real 

Companhia Velha. Porto: CEPESE.
Stedman, E. C. (1897). Complete pocket ‑guide. Nova Iorque: The Cassel Publishing Company.
Torres, M. L. (2006). O  Rio dos viajantes: Representações da cidade nos guias de turismo 

[Atas de Congresso]. Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares 
da Comunicação  ‑ XXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, 6 ‑9 de 
setembro, Rio de Janeiro, Brasil.

Wood, R. K. (1914). The tourist’s Spain and Portugal. Londres: Andrew Melrose.







• 111 •

Uma viagem pelos olhares turísticos do 
Douro numa coleção de postais ilustrados

Maria Olinda Rodrigues Santana

1. Introdução

O postal ilustrado perpassou a modernidade e foi um instrumento massivo da 
comunicação interpessoal, desde finais do século XIX e durante todo o século 
XX, graças à sua estrutura híbrida, que associa a imagem ao texto. A  junção 
indissociável da fotografia ao espaço da comunicação escrita tornou ‑se popular e 
utilizável em áreas da publicidade, da promoção turística e até artística. Na atuali‑
dade, o bilhete ‑postal é, sobretudo, um souvenir de viagem, é um objeto de coleção 
inseparável da indústria turística. Através do congelamento sucessivo de imagens 
dos destinos, com recurso à reprodução de fotografia, de pintura, de arquitetura, 
das artes gráficas e ao emprego de diferentes suportes (papel, digital, cortiça), o 
postal ilustrado permite uma apropriação da memória coletiva dos lugares numa 
determinada época e do ângulo dum produtor (Bandeira, 2011; Martins & Correia, 
2014).

São conhecidos estudos de sócio ‑semiótica da imagem e do imaginário de 
vários contextos portugueses (Viana do Castelo, Braga, Bragança, Viseu e Porta‑
legre), realizados com base no postal ilustrado publicado para esses lugares, desde 
os finais do século XIX à atualidade (Martins, Pires & Oliveira 2008; Martins & 
Correia, 2014). 

Fizemos uma revisão da literatura existente para verificar a existência ou 
ausência de trabalhos sobre a imagem e o imaginário durienses no referido tipo 
de fonte. Como não encontrámos nenhum estudo que tivesse examinado o postal 
ilustrado do Douro quer do ponto de vista da análise imagem, em geral, quer 
numa perspetiva da imagem turística induzida, com base numa coleção parti‑
cular de postais ilustrados, constituímos um corpus de cerca de duas centenas 
de postais que representam imageticamente o Douro, na vertente da paisagem 
rural vinhateira e urbana coincidente geograficamente com a NUT III  ‑ Douro. 

5. CAPÍTULO



D O U R O  T U R Í S T I C O

• 112 •

A referida coleção agrega bilhetes ‑postais editados e divulgados, desde os inícios 
do século XX à atualidade.

O nosso principal intento foi perceber quais foram e continuam a ser as ima‑
gens turísticas construídas e emitidas pelos agentes indutivos do sistema turístico 
para o destino Douro, partindo, sobretudo, da análise das imagens (Joly 2009) 
difundidas na frente do suporte escolhido (postal ilustrado). 

Quanto às metodologias usadas, escolhemos uma metodologia mista. Fize‑
mos uma entrevista informal à proprietária do acervo para nos inteirarmos da 
constituição e proveniência do fundo recolhido. Procedemos a uma leitura cro‑
nológica, visual e temática das 201 espécies de documentos primários reunidos e 
articulamos essa primeira análise com o modelo concetual da construção social 
da imagem turística induzida proposta pelos autores (Camprubí et al., 2009, 
pp. 255 ‑270). 

Após a constituição do corpus, procedemos a uma leitura extensiva dos 
documentos com o objetivo de encontrar continuidades ou mudanças temáticas 
e imagéticas construídas e propagadas sobre a paisagem da região duriense ao 
longo dos tempos.

2. A constituição dum acervo pessoal de postais ilustrados do Douro

Partimos duma coleção de postais ilustrados privada reunida, durante décadas, 
composta atualmente por mais de um milhar de séries. Trata ‑se de um acervo 
pessoal de uma portuense1. É um arquivo aberto que continua a ser alimentado, 
por isso a contabilização dos exemplares não está fechada. O acervo pessoal dos 
postais ilustrados selecionado como estudo de caso é constituído por duas gran‑
des partes: o primeiro núcleo integra centenas de postais recebidos de amigos e 
familiares, durante mais de 4 décadas, bem como um enorme volume de postais 
comprados para colecionar recordações, memórias dos locais visitados, desde a 
década de 80 do século XX até à atualidade. O segundo fundo é composto por um 
considerável volume de postais ilustrados doutras pessoas, comprados em várias 
associações e alfarrabistas para colecionismo. 

Dentro desse fundo maior, procuramos postais ilustrados de lugares por‑
tugueses e do Douro, com a finalidade de nos centrarmos sobre os olhares cons‑
truídos e emitidos sobre o mencionado destino. Deparamos com um número 
significativo de postais ilustrados de Lisboa e arredores (Sintra, Cascais, Estoril), 
Fátima, Algarve (várias cidades) e Funchal (Madeira), isto é, dos quatro destinos 

1 A proprietária do acervo pediu o anonimato.
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turísticos eleitos pelo regime salazarista para terem promoção interna e externa 
privilegiadas (Espada, 2018, pp. 36 ‑46; Ribeiro, 2018, pp. 155 ‑169), grosso modo, 
nas décadas de 40, 50 e 60 do século XX. Ao invés, os postais ilustrados edita‑
dos da região duriense não foram muito comercializados e consequentemente 
enviados, a nível nacional, apenas a nível regional (Norte), como veremos adiante, 
precisamente pelo facto desta região não integrar os locais turísticos preferencial‑
mente promovidos pelo citado regime. Este detalhe explica, em parte, o reduzido 
número de postais ilustrados editados e enviados desta e para esta região. Assim, 
do vasto fundo, só foram arroladas 201 séries relativas ao espaço duriense, sendo 
tão ‑somente 14 postais escritos e os restantes em branco.

Para termos a noção da difusão da referida fonte, fizemos um quadro com a 
proveniência e número dos postais ilustrados recenseados. 

Postais 
ilustrados 

publicitários

Coleções de 
municípios

Papelarias 
/ 

quiosques 
da região

Douro 
Alliance

Estrutura 
de Missão 

Douro

Polo 
Turismo 

Douro

Objecto 
Anónimo
(Livraria 

Traga
Mundos)

Emaús 
Santos 

Pousada 

Alfarrabista 
Sr.ª da Hora

Alfarrabista
Homem dos 

Livros

1 –  Caves 
Vinho do 
Porto

1  –  Porto 
Poças

1 –  Casa de 
Mateus‑
‑Jornal 
de 
Notícias

1  –  Café 
Club Vila 
Real 

C.M. Mesão 
Frio – 2 
coleções de
10 = 20
C.M. 
S. Marta 
Penaguião 
 – 10
C.M Murça 
– 8
Carrazeda 
de Ansiães 
 – 10
C. M. Foz 
Côa – 26

Santa 
Marta – 8

Vila Real 
Quiosque 
 – 10  
Traga‑
Mundos  – 
14
Régua  – 5
Pinhão  – 3 
Freixo 
Espada à 
Cinta  – 1
Alijó – 1
Mesão 
Frio – 2
Lamego – 1
S. João 
Pesqueira 
 – 1
Porto – 6

6 4 
concurso 
de 
fotografia 
do Douro 
2010

5 6 – 
reproduções 
Álvaro C. 
Azevedo

11  – cores 
atuais
4 – 
reproduções 
de pintura 
– C. B. Zino – 
atuais

1 1 33 

4 74 52 6 4 5 21 1 1 33
Total 201

Fonte: Elaboração própria.

De acordo com os informes recolhidos junto da proprietária do acervo, os 187 
postais ilustrados não escritos foram adquiridos, os mais antigos em alfarrabistas 
na cidade do Porto, os mais recentes em quiosques, papelarias e livrarias das 
localidades durienses e da cidade do Porto. Algumas coleções de postais foram 

Quadro 1 
Proveniência dos 
postais ilustrados
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oferecidas por várias autarquias da região (Mesão Frio, Santa Marta de Pena‑
guião, Carrazeda de Ansiães, Murça, Vila Nova de Foz Côa), de acordo com as 
informações prestadas. Algumas pequenas coleções de postais foram emitidas 
e oferecidas pelo Douro Alliance (6) (eixo geográfico Vila Real, Peso da Régua 
e Lamego), pela Estrutura de Missão para o Douro (4), pelo Polo de Turismo do 
Douro (5). Existem quatro postais ilustrados publicitários adquiridos em alfarra‑
bistas no Porto, de acordo com os informes da entrevista oral. 

3. O postal ilustrado: souvenir e objeto de coleção do Douro

O postal ilustrado agrupa uma mensagem singular, o texto escrito e uma imagem 
reproduzida em série. É, como explicita Maria da Luz Correia: “em simultâneo um 
meio de comunicação interpessoal, um instrumento de difusão e de publicidade 
associado às indústrias culturais, um objecto de consumo e um objecto de colec‑
ção” (Correia, 2008, p. 118), tal como evidenciado no fundo estudado. O postal 
ilustrado, na atualidade, está a perder a sua função de comunicação interpessoal 
e a ganhar uma função de souvenir, de objeto indissociável da indústria turística 
e do colecionismo, associado ao arquivamento do eu (Artières, 1998).

No mencionado acervo, são somente 14 os cartões ‑postais escritos a partir de 
lugares no Douro ou remetidos para destinatários que se encontravam em loca‑
lidades durienses. Os mais antigos são datados de 1927 e o mais recente de 1973. 
Genericamente, os discursos desses exemplares espelham uma comunicação 
interpessoal, um pequeno diálogo, uma troca de mensagens curtas, entabulada 
entre um emissor (remetente) e um recetor (destinatário), ambos situados num 
espaço e num tempo concretos, trocando informações afetivas, públicas ou pri‑
vadas, conforme os postais tenham circulado abertos ou fechados, com ou sem 
envelope. Os remanescentes 187 postais analisados são, na sua maioria, souvenirs 
de locais durienses visitados ou “objetos de consumo e uso” culturais (Correia, 
2008, p. 121) e de colecionismo.

Antes de avançarmos para as formas de construir e difundir os cenários 
durienses, importa lembrar que o Alto Douro foi, administrativamente, durante 
séculos, um pequeno território encravado entre Trás ‑os ‑Montes e o Douro Litoral 
com uma ancestral ligação ao Porto e a Gaia, graças à comercialização do vinho 
generoso produzido na região. Nunca foi considerado pelos órgãos de governação 
central como um território particular merecedor de especial atenção até ao iní‑
cio do século XXI. A sua singularidade paisagística, cultural, humana “evolutiva 
e viva” só foi reconhecida nacional e internacionalmente a 14 de dezembro de 
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2001, com a elevação do território a Património Mundial da Humanidade pela 
UNESCO. Presentemente, a região do Douro é espacialmente constituída pelos 
19 concelhos da NUT III  ‑ Douro. 

4. A construção de olhares turísticos do Douro

A paisagem é uma “velha senhora disputada como uma coroa de glória por infin‑
dáveis amantes ou putativos herdeiros. Da pintura à geografia, da arquitectura 
à publicidade, dos jardins aos esquissos do campo de batalha, da fotografia ou 
cinema, aos simuladores virtuais e evasivos da second life, bem ainda, e natural‑
mente, hoje mais do que nunca, ao turismo, esse paradigma da hibridez contem‑
porânea” (Bandeira, 2011, p. 35). 

A paisagem duriense é um “cenário”, uma construção cultural que propor‑
ciona “a experiência do belo, que predispõe ao efeito de deslumbramento, que 
atrai sentimentos de serenidade e de solidão” (Andresen, 1999, p. 87), ou seja, que 
evoca sentimentos de apaziguamento, de bem ‑estar a quem a contempla. Esta 
surge da interação do homem, ao longo dos tempos, com a sua “musa inspiradora” 
(Bandeira, 2011, p. 35) a natureza. O “gigante” duriense, como foi considerado – a 
título ilustrativo, por vários escritores como: João de Araújo Correia (1967, 1969, 
1977, 1983), Alves Redol (1949, 2015), Miguel Torga (1973, 1977, 1982, 1983, 1986, 
1993), António Cabral (1993) e ainda pelo cineasta Manoel de Oliveira (2006), entre 
outros – foi o criador com as suas mãos calejadas da paisagem cultural “evolu‑
tiva e viva” do Douro. Desde tempos longínquos que o duriense, o serrano e o 
galego aprenderam a transformar a pedra em jardim, a metamorfosear a paisagem 
agreste da montanha bordejante do rio Douro numa variegada paleta de represen‑
tações policromas ancoradas no tempo e no espaço.

Quisemos verificar, com base no corpus de bilhetes ‑postais constituído, 
como foi representada no passado a paisagem duriense e como é configurada e 
divulgada, hodiernamente, a mesma paisagem rural e urbana das vilas e cidades 
da NUT III  ‑ Douro, através do postal ilustrado. 

Fizemos uma leitura cronológica, visual e temática das 201 espécies de docu‑
mentos primários reunidos no corpus, considerando as imagens enquanto signos 
icónicos que estabelecem uma relação de analogia qualitativa com o seu interpre‑
tante e o seu referente, ou seja, com a realidade extralinguística (Joly, 2009, p. 29) 
e suas inúmeras significações. 

As imagens que foram e são construídas sobre a paisagem duriense conti‑
nuamente reproduziram e continuam a representar uma determinada realidade 
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extralinguística ou recriam, reinventam uma “nova” paisagem vinhateira para 
venda?

Fizemos uma análise das imagens reunidas, tendo em conta o produtor e 
as suas intenções, a técnica, a temática, o contexto de produção, a interpretação 
dos títulos, as múltiplas significações que as imagens vão adquirindo intertex‑
tualmente em diálogo com outras representações, com textos, com composições 
pictóricas, cinéfilas, gráficas, etc. (Gervereau, 2004). Tentámos, pois, seguir o per‑
curso das diferentes camadas imagéticas que se foram entelhando na memória 
coletiva do território duriense.

Articulámos a nossa análise da imagem, de cariz mais semiótico, com o 
modelo concetual da construção social da imagem turística induzida proposta 
pelos autores (Camprubí et al., 2009, pp. 255 ‑270). Foi nosso objetivo perceber 
quais foram e continuam a ser as imagens turísticas construídas e emitidas pelos 
agentes indutivos do sistema turístico para o destino Douro, através do suporte 
escolhido, num lapso temporal definido.

Importa, antes de mais, definirmos imagem turística. De acordo com os auto‑
res citados, esta baseia ‑se numa componente cognitiva enraizada nos elementos 
materiais do destino e numa vertente afetiva, relacionada com os sentimentos 
evocadores do mesmo (Camprubí et al., 2009, p. 258). São essas duas componen‑
tes, tangível e intangível, que concorrem para a criação da imagem turística total. 
A vertente material, na análise da imagem, reenvia à forma como a imagem capta 
a realidade extralinguística do ponto de vista do seu produtor, num dado espaço 
e tempo.

A imagem turística emitida consiste numa “reprodução de signos com signi‑
ficado que foi socialmente construída e disseminada” com determinados objetivos 
expressos pelo seu emissor. De acordo com a tipologia de Miossec (1977), retomada 
pelos referidos autores, as “imagens emitidas” podem ser “universais, efémeras e 
induzidas” (Camprubí et al., 2009, p. 258). As “imagens efémeras” “são o resultado 
duma reinterpretação da realidade pelos meios da comunicação, a literatura, a 
arte, a música, o cinema, etc. Geralmente, estas imagens são esquecidas, mas 
algumas vezes conseguem incorporar ‑se no imaginário coletivo aderindo às ima‑
gens universais”. As “imagens universais” são, por seu turno, as que evoluíram ao 
longo do tempo, e frequentemente foram afeiçoadas em “fortes arquétipos que se 
aceitaram no imaginário coletivo” (Camprubí et al., 2009, p. 258).

Para o território duriense, existem, na verdade, “imagens universais”, como as 
criadas pelos primeiros fotógrafos do Douro: Emílio Biel, Domingos Alvão, Álvaro 
Azevedo, como veremos adiante, que se constituíram em padrões imagéticos 
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sobre o espaço vinhateiro, tendo entrado há muito e mantendo ‑se, ainda hoje, 
no imaginário coletivo da região. Começaram por ser imagens “efémeras” que se 
sedimentaram, com o passar do tempo, à força da sua repetição, tornando ‑se em 
“imagens universais” da memória coletiva duriense e servem, na atualidade, de 
modelo a fotógrafos contemporâneos, como Georges Dussaud e António Barreto, 
leitores/recetores das primeiras fotografias sobre o destino Douro.

As “imagens induzidas”, por sua vez, são as que se promovem através de 
“ações de marketing (edição de guias, de prospetos, de páginas na internet, de 
relações públicas, etc.) por parte dos promotores turísticos do destino ou tour 
operadores com o objetivo de influenciar sobre o processo de decisão do turista 
na seleção do destino onde passar as suas férias” (Camprubí et al., 2009, p. 258) 
e, muitas vezes, decalcam ou recuperam as imagens “universais” recorrentes e 
estereotipadas doutros destinos.

Como verbalizámos, o bilhete ‑postal, sendo um modelo epistolar breve estri‑
bado em imagens, começou por ser um “objeto fixador de memórias”, contudo, 
com o passar do tempo, ganhou uma função promocional para o marketing turís‑
tico e cultural, para a publicidade e, até, para a promoção artística, tornando‑
‑se, hodiernamente, sobretudo um objeto de consumo e uso, uma valiosa peça 
de colecionismo, como acontece no caso concreto do fundo estudado (Martins 
& Correia, 2014). O postal ilustrado é um ingrediente imprescindível da cultura 
turística, uma vez que espelha pontos de vista dos seus criadores/selecionado‑
res dos lugares, das pessoas, dos objetos, das tradições, dos costumes, em suma, 
dos segmentos das realidades cativadas a converter em atrações turísticas dum 
destino, contribuindo, assim, para a construção duma “ideia de paisagem como 
atracção turística” (Paulino, 2010, p. 132). 

De seguida, veremos como se foram construindo as “imagens efémeras”, 
como se tornaram algumas em “imagens universais” pela sua disseminação e 
como foram promovidas as “imagens induzidas” do destino Douro.

5. Uma viagem pelas imagens turísticas da paisagem vinhateira duriense

A paisagem vinhateira do Alto Douro é composta por signos que a tornam numa 
atração turística. Essa atratividade foi construída ao longo dos tempos por signos, 
por sentidos pré ‑definidos que conduzem o olhar do turista por aquilo que deve 
ser visto e o afastam do que não deve ser observado. A representação indicial e 
icónica, no sentido peirciano, da paisagem cultural do Douro está intrínseca e 
historicamente associada à temática da viticultura, ao ciclo da vinha e do vinho.
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Partindo do corpus de postais ilustrados constituído para o território 
duriense, tentamos, neste ponto, delinear um possível itinerário temático e histó‑
rico das representações visuais fixadas nas fontes primárias coligidas. 

Quanto à técnica selecionada pelos produtores de imagens, encontramos um 
primeiro grupo de postais formado por reproduções de fotografias analógicas a 
preto e branco criadas pelos consagrados fotógrafos das Casas Biel e Alvão sedia‑
das na cidade do Porto. As reproduções a preto e branco das imagens capturadas 
pelos citados fotógrafos começaram a ser difundidas pelos próprios, desde o deal‑
bar do século XX, e continuaram por todo o século. 

O segundo grupo encontrável é composto por fotografias a cores, impressas 
em offset, propagados a partir da segunda metade do mesmo século. 

O terceiro grupo é formado por reproduções de imagens analógicas e digitais 
a cores da paisagem vitícola do Douro editados antes e depois da elevação do Alto 
Douro Vinhateiro a paisagem humana “evolutiva e viva” pela UNESCO.

O percurso da disseminação das imagens sobre o Douro, encetou ‑se, no 
período áureo de produção do postal ilustrado, para o nosso estudo de caso, o 
alvorecer do século XX. O primeiro construtor de “imagens efémeras” da paisa‑
gem duriense e do principal ator do cenário vinhateiro (o gigante/trabalhador) 
foi Emílio Biel (1838 ‑1915). Biel foi o primeiro grande fotógrafo do Douro, um ale‑
mão radicado no Porto, desde 1860. O segundo grande “pescador de imagens”2 do 
Douro foi o seu discípulo, Domingos Alvão, nascido no Porto, em 1872. Estes dois 
fotógrafos fizeram escola e formaram outros captadores de imagens durienses, 
tais como Álvaro Cardoso Azevedo, pupilo de Domingos Alvão e continuador da 
sua Casa. 

Emílio Biel, a partir de 1874, desenvolveu um trabalho exaustivo de levanta‑
mento fotográfico de Portugal, no século XIX. Nesse seu levantamento incluiu a 
região duriense, Domingos Alvão e Álvaro Cardoso Azevedo sucederam as suas 
pegadas e continuaram a construir os seus olhares, as suas leituras sobre o Douro, 
com destaque para os elementos temáticos fulcrais dessa paisagem cultural: o 
rio Douro e seus afluentes, os socalcos, a vinha, o trabalho vitícola, as quintas, 
as caves, com um especial destaque para a presença humana – os “gigantes” do 
Douro: os trabalhadores durienses, os serranos e outros, os artesãos (tanoeiros, 
cesteiros, engarrafadores, etc.), os barqueiros, enfim todas as peças essenciais 
do caleidoscópio que constituiu e constitui, ainda em parte, a paisagem cultural 
duriense. O fotógrafo teve a perceção da importância da vulgarização das suas 

2 Expressão usada para apelidar o fotógrafo francês Robert Doisneau, um dos mais conhecidos fotó‑
grafos de Paris.
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imagens ao produzir mais de 500 postais ilustrados sobre o Douro, até 1915, o 
ano da sua morte. Na coleção privada em estudo, não existe nenhum postal ilus‑
trado com uma fotografia de Biel sobre o Douro. Tanto quanto saibamos, as suas 
imagens do Douro não têm sido reproduzidas em postais3, na atualidade, como 
acontece com as imagens captadas por Domingos Alvão e, sobretudo, por Álvaro 
Cardoso Azevedo4.Os dois fotógrafos da Casa Alvão, atrás mencionados, conti‑
nuaram a difundir os seus olhares através de exposições, tal como o fez Biel, e, 
sobretudo, através da edição de postais ilustrados que, mais tarde, integraram a 
Coleção do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, estando hoje os três acervos 
fotográficos custodiados no Centro Português de Fotografia, no Porto.

As imagens do Douro vinhateiro dos três referidos fotógrafos, graças à sua 
significativa difusão passaram de “imagens efémeras”, do momento das captu‑
ras, para “imagens universais” integradas no imaginário coletivo duriense. Por 
isso mesmo, as “imagens universais” sobre o Douro são devedoras das marcantes 
representações visuais indiciais com uma ligação estreita aos referentes, à reali‑
dade extralinguística prendida pelos fotógrafos: Emílio Biel, Domingos Alvão e 
de Álvaro Cardoso Azevedo, entre outros, e propagadas durante várias gerações 
em inúmeros postais ilustrados de grande tiragem. Foram “imagens ilustrativas” 
e referenciais do Douro, do seu ciclo da vinha e do vinho, hoje são imagens etno‑
gráficas e históricas das técnicas vinhateiras, do artesanato vinhateiro (tanoaria, 
cestaria, engarrafamento), dos modos de tratar e transportar o vinho generoso que 
já desapareceram, porque evoluíram tecnologicamente, mas ficaram memoriza‑
dos e eternizados no imaginário coletivo do Douro, graças à sua função simbólica, 
indicial, referencial. 

5.1. Os olhares sobre a paisagem vinhateira: início do século XX 

Encetamos a viagem pelos olhares turísticos que se foram construindo e sedi‑
mentando na memória coletiva e cultural do Douro e se transformaram em ima‑
gens etnográficas, históricas e “universais” de Domingos Alvão e Álvaro Cardoso 
Azevedo.

3 Foram reproduzidas 70 imagens de Biel, em livro intitulado O Douro do vinho na obra do fotógrafo Emílio 
Biel, pela editora In ‑Libris do Porto (Ferreira, 2016).

4 A Editora Objecto Anónimo do Porto reproduziu, recentemente, uma coleção de postais ilustrados 
do Douro a preto e branco de Álvaro Cardoso Azevedo, da Casa Alvão.
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5

5 

Figura 1 
“alto Douro – 

o carro de bois”5 

Figura 2 
“Douro – tocador 

da roga”

5 Na maioria dos casos, utilizam ‑se as legendas registadas no verso dos postais aqui reproduzidos.

Créditos fotográficos: Domingos Alvão, Edição Imprensa do Douro, Régua.

Créditos fotográficos: Álvaro Cardoso de Azevedo (Casa Alvão), Coleção Instituto dos Vinhos do Douro 
e Porto, I. P. Objecto Anónimo.
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Com o decorrer do tempo e a evolução histórica da paisagem duriense, essas 
imagens proliferadas através dos bilhetes ‑postais dos fotógrafos enunciados deixa‑
ram de ser semelhantes à própria realidade para se tornarem em “imagens icónicas”, 
“conotativas”, artísticas, “culturalmente codificadas” (Joly 2009), pois são o reflexo 
das escolhas que antecedem os atos fotográficos, mostrando determinados pontos 
de vista sobre as realidades fotografadas, num quadro contextual que inclui as “cir‑
cunstâncias” do “eu” e, num plano intertextual, que congrega as “receções” epocais 
e contemporâneas feitas pelos outros. Todavia, como esclarece Paulino na análise 
da imagem não interessa apenas o contexto de produção, com as suas dimensões 
históricas, económicas, sociais, políticas, como também a “cultura do fotógrafo” e 
dos “sujeitos fotografados” (Paulino, 2010, pp. 89 ‑91). As imagens adquirem espes‑
sura conotativa, a partir dum primeiro diálogo “ficcional” entre o “eu”, fotógrafo, e 
o “outro”, fotografado (objeto, pessoa, paisagem), e, dum segundo diálogo, advindo 
das múltiplas leituras e interações artísticas, culturais que têm lugar no cerne do 
intertexto e da memória cultural. As histórias contadas ou os olhares que as imagens 
constroem sobre a realidade, enquadram ‑se numa “interactividade entre os signos 
nela presentes e os seus leitores” (Paulino, 2010, p. 100) ou contempladores, bem como 
nas copiosas receções que as mesmas tiveram no passado e têm no presente.

Créditos fotográficos: Álvaro Cardoso de Azevedo (Casa Alvão), Coleção Instituto dos Vinhos do Douro 
e Porto, I. P. Objecto Anónimo.

Figura 3 
“Douro – vindimadeira”
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As reproduções visuais da paisagem vinhateira – fixadas nos postais ilustrados 
do primeiro grupo enunciado – cristalizam um inventário de elementos humanos 
e materiais que vão, desde os trabalhadores vinhateiros, aos trabalhos agrícolas e 
às técnicas da viticultura, às quintas, aos socalcos, ao rio, aos transportes (carro de 
bois, barco rabelo, comboio) que conduziam o vinho fino às caves – emergem nas 
fotografias a preto e branco dos primeiros fotógrafos e apresentam ‑se como “janelas 
para o mundo” (Pessôa, 2017, p. 216) duriense. Foi a partir delas que se concebe‑
ram as “auto ‑imagens de uma cultura para a compreensão da sociedade” (Martins, 
Pires & Oliveira 2008; Martins & Correia, 2014) da época passada e atual. Por quê? 
Exatamente porque as imagens fixadas por estes fotógrafos foram construídas, 
e, num primeiro momento, “efémeras”, depois de reproduzidas e disseminadas 
aos milhares, durante décadas e décadas, em exposições fotográficas, em painéis 
de azulejos nas estações dos caminhos de ferro no Douro, em postais ilustrados, 
em revistas de grande tiragem, por exemplo, nas revistas portuenses Gazetas das 
aldeias6 e o Tripeiro, transformaram ‑se em ícones do território vinhateiro. A título 
ilustrativo, atente ‑se numa das muitas fotografias de Domingos Alvão editada na 
capa da revista Gazeta das aldeias de setembro de 1941.

 Créditos fotográficos: Domingos Alvão.

6 Revistas de grande tiragem publicadas na cidade do Porto, a primeira, desde finais do século XIX, a 
segunda, desde a década de 40 do século XX.

Figura 4 
Capa Gazeta  
das aldeias
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Foram e são representações influenciadoras da forma de mostrar o Douro aos 
visitantes e turistas que aí se deslocaram e deslocam, pois, essas imagens conti‑
nuam, na atualidade, a ser reproduzidas em série e a ser propagadas nos cartões‑
‑postais representativos da mencionada região, como evidenciámos acima. Para 
além dos trabalhadores vinhateiros, isto é, do elemento humano, os temas mais 
espelhados e propagados, nos postais mais antigos do Douro, eram e continuam a 
ser, essencialmente, a paisagem rural (o rio e os socalcos, as quintas), e a paisagem 
urbana do Douro, retratada nas “vistas gerais e parciais” das várias vilas e cidades 
da região, conforme exemplificamos abaixo. Para não sobrecarregar muito o texto 
apresentamos um exemplo de cada tipo de paisagem.

Fonte: Sem autor. Edição da Feira do Douro, Peso da Régua.

Figura 5 
“Vista geral da Régua”
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Fonte: Sem autor. Edição de Laranjeira & Cavaleiro.

Fonte: Sem autor. Edição de Laranjeira & Cavaleiro.

Figura 6 
“Pinhão – vista 

parcial (sul)”

Figura 7 
“Pinhão – Quinta 

do Noval”
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5.2.  Outros olhares divulgados na segunda 

metade do século XX

No segundo grupo de imagens divulgadas a 

partir da segunda metade do século XX, os 

postais ilustrados do Douro reproduziram e 

vulgarizaram os mesmos motivos temáticos 

a cores (os socalcos, o rio, os vinhedos), as ati‑

vidades vinhateiras (cava, vindima, poda), ou 

seja, os trabalhos realizados pelos “gigantes” 

do Douro associados à viticultura (à pisa ou 

lagarada, ao transporte das uvas, à condu‑

ção das pipas do vinho do Porto), utilizando 

os meios de transporte mais frequentes na 

época (os carros de bois e os barcos rabelos). 

As temáticas mantêm ‑se, alterou ‑se apenas a 

técnica de impressão. Sabendo nós que a téc‑

nica de impressão em offset foi usada, a partir 

da segunda metade do século XX (Sousa et 

al., 2014), apresentamos a seguir um grupo de 

bilhetes ‑postais antigos a cores dessa época 

que retratam os fazedores do Douro nos seus 

trabalhos do ciclo da vinha e do vinho. Esse 

grupo de postais foi editado e comercializado 

pela Tabacaria Africana do Porto, a edição foi 

de C. Conseil de Vasconcelos, foram produ‑

zidos na Suíça, e, tal como outros materiais, 

passaram pelo crivo da censura, como está 

registado no seu verso: “Visado pelo S.N.I nos 

termos do decreto No. 34134, de 24 ‑XI ‑1944”.

Porém, como a gravura precedeu a foto‑

grafia, fornecemos em primeiro lugar um pos‑

tal antigo do Douro que debuxa uma aguarela 

ao estilo romântico de Alberto Sousa (1885‑

‑1961), intitulada: “Vindima Douro” (bilhete 

postal n.º 1424), também impressa em offset. 

Figura 8 
“Portugal – Vindima 
– Douro”

Fonte: Aguarela de Alberto Sousa.
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Fonte: Tabacaria Africana, Porto.

Fonte: Tabacaria Africana, Porto.

Figura 9 
“106  ‑ (Portugal) – 

Pinhão: As vindimas 
(alto Douro)”

Figura 10 
“130  ‑ (Portugal) – 

Pinhão (Alto Douro): 
Faina alegre do 

transporte das uvas 
vindimadas”
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Fonte: Tabacaria Africana, Porto.

Fonte: Tabacaria Africana, Porto.

Figura 11 
“107  ‑ (Portugal) – alto 
Douro: Um barco à 
vela, para transporte 
de cêstos de uvas”

Figura 12 
“132  ‑ (Portugal) – 
Pinhão (Alto Douro): 
Uma pisagem de 
uvas no lagar”
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No corpus em análise, encontramos um exemplar em offset a cores da cole‑
ção “DULIA”, sem data, que foi publicado num período posterior ao da coleção 
da Tabacaria Africana, pela análise dos elementos inventariados, em especial 
pela visualização das construções arquitetónicas das casas, duma quinta e pela 
indumentária dos barqueiros, mostra ter sido impresso numa data mais recente.

Fonte: Coleção DULIA.

Note ‑se que os elementos representados na imagem são o rio Douro, os socal‑
cos, as quintas, isto é, os atributos tangíveis da paisagem rural vinhateira, como 
pano de fundo, e um barco rabelo, carregado de pipas, com a sua tripulação, num 
plano mais próximo do olhar do turista. Este postal aparece classificado como 
exemplar 90 – Porto, o que indica tratar ‑se, certamente, duma vasta coleção sobre 
a cidade Invicta. A ancestral ligação e a subalternidade do espaço vinhateiro, lugar 
de produção do vinho generoso, ao Porto, local de exportação, assoma, no próprio 
título: “Porto – Rio Douro – Barco Rabelo”, aparecendo o topónimo Porto, topicali‑
zado, ou seja, em destaque. Pelo que nos foi dado perceber, os postais do Douro são 
em menor número e diversidade, integrando coleções temáticas mais vastas respei‑
tantes geograficamente ao país, ao Norte e ao Porto. Aparecem como exemplares 
esparsos duma pequena região vinhateira. Todavia, não é habitual encontrarmos, 
coleções específicas dedicadas apenas à promoção do espaço duriense, como acon‑

Figura 13 
“90  ‑ Porto – Rio 

Douro: Barco rabelo”
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tece para muitos destinos mais divulgados no país (Porto, Lisboa, Fátima, Algarve, 
Madeira, etc.), o que denota uma falta de atenção relativamente à promoção deste 
destino por parte dos agentes indutivos do sistema turístico.

A seguir fornecemos a frente dum bilhete ‑postal, escrito e enviado do Douro 
para o Porto, na década de 60 do século XX, composta por quatro fotografias a 
cores do mesmo fotógrafo (Arnaldo Monteiro Júnior). Os elementos representados 
nas imagens são: no canto superior esquerdo, uma vista geral da Régua, no canto 
superior direito um barco rabelo no rio Douro a ser manobrado pela sua tripulação, 
no canto inferior esquerdo, uma vindimadora na vinha, e, no inferior direito, bar‑
queiros a carregarem um barco rabelo de pipas de vinho. Numa primeira leitura, 
nota ‑se uma presença marcante do elemento humano na paisagem duriense fixada 
na imagem do postal e a presença recorrente do rio, dos vinhedos e do barco rabelo. 

Créditos fotográficos: Arnaldo Monteiro Júnior, Ed. Imprensa do Douro, Régua.

Nos postais ilustrados vulgarizados, nas décadas seguintes: 70, 80, 90, continua‑
ram a ser retratadas as imagens do ciclo da vinha e do vinho, os trabalhos vitícolas 
executados pelos “gigantes” (durienses, serranos), assim como as vistas panorâmicas 
da paisagem urbana das vilas e cidades da região, notando ‑se uma continuidade na 
escolha dos temas, dos elementos a fotografar, da policromia e até da forma estática, 
fixa como os fotógrafos oferecem o Douro aos possíveis visitantes e turistas.

Figura 14 
“Régua, vila do Alto 
Douro, região do 
vinho do Porto”
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Fonte: Forways, Lda. Coleção Douro, Portugal.

Fonte: Âncora, Lisboa.

Figura 15 
“Régua/Douro, 

região demarcada 
do Vinho do Porto”

Figura 16 
“Pinhão/Portugal, região 

do Vinho do Porto”
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A partir da década de 90, com a criação do turismo fluvial no Douro, come‑
çaram a emergir postais ilustrados com a exibição visual dos barcos de cruzeiro7 
no rio Douro, os quais, presentemente, são extremamente propagados, graças ao 
sucesso do turismo náutico conseguido pelos operadores deste setor turístico. 

Um outro motivo de registo fotográfico que despontou, nos finais dessa década, 
foi o do comboio histórico no Douro8. Aparecem muitos postais que aliam as repre‑
sentações visuais dos dois tipos de turismo: o fluvial e o ferroviário. Estes dois seto‑
res turísticos criaram “imagens induzidas”, porque conseguiram criar o desejo de 
visita ao território a quem contempla as imagens fabricadas pelas suas ações de 
marketing. No postal abaixo apresentado, surgem duas fotografias a cores, uma, do 
navio ‑cruzeiro, ladeando uma quinta, e, outra, do comboio histórico a vapor a sair 
da Régua, numa conjugação dos dois tipos de turismo no Douro. 

Fonte: Forways, Lda. Coleção Douro, Portugal.

7 A empresa Douro Azul, de Mário Ferreira, introduziu o primeiro barco de cruzeiro no Douro, em 1993 
(Douro Azul, 2010). 

8 O comboio histórico a vapor foi instaurado pelos Caminhos de Ferro Portugueses (CP) no ano de 
1998. Atualmente, a CP está a diminuir a oferta deste setor turístico no Douro, já anunciou o fim do 
comboio miradouro, um comboio turístico, e a redução para metade do comboio histórico a vapor, 
“passando o mesmo a funcionar apenas ao sábado. A Comunidade Intermunicipal do Douro reagiu 
a esta decisão” (Richard, 2019, p. 15). 

Figura 17 
“Douro – Peso 
da Régua”
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A paisagem rural e urbana do Douro são igualmente temáticas recorrentes 
na divulgação do território duriense, recuperadas dos primeiros fotógrafos do 
Douro. Hoje, os fotógrafos continuam a selecionar e a divulgar as “vistas pano‑
râmicas”, as “vistas gerais”, “parciais”, tendo acrescentado as vistas aéreas dos 
lugares através da reprodução de fotografias digitais a cores, usando na captura os 
drones. Nas coleções publicadas pelas autarquias da região duriense, deparamos 
com muitos exemplares deste tipo de recorte da realidade.

Fonte: Coleção da autarquia de Santa Marta de Penaguião.

Fonte: Coleção da autarquia de Mesão Frio.

Figura 18 
“Vista panorâmica da 

vila de Santa Marta 
de Penaguião”

Figura 19 
“Vista de mesão Frio”
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As quintas do Douro são outro tópico apelante nas fontes primárias estuda‑
das. Como fazem parte da imagem de marca da região, continuam a aparecer em 
capturas muito semelhantes às tradicionais retidas pelos primeiros fotógrafos, 
diferindo apenas na técnica de analógica a digital e na mudança da cor de preto 
e branco para a policromia. Contrariamente ao que seria esperado, pelo corpus 
estudado, as quintas de enoturismo não usam nas suas ações de marketing o 
recurso ao bilhete ‑postal.

5.3. Olhares turísticos mais recentes sobre o destino Douro

Grosso modo, a partir da consagração do Alto Douro Vinhateiro a Património da 
Humanidade, em 2001, intensificaram ‑se as edições de postais ilustrados sobre 
o Douro, apondo ‑se, com frequência, numa margem ou em cima da fotografia o 
símbolo do património mundial concedido pela UNESCO. 

O postal abaixo apresentado, na fotografia impressa na frente, indica “Régua, 
Portugal”. No verso, regista “Pinhão”, porque mostra uma imagem em marca de 
água com um comboio, na margem do Douro, pouco legível, mas, por certo, ficará 
localizado perto do Pinhão. Aparece ainda o estereótipo português do galo de Bar‑
celos, criado pela propaganda do Estado Novo, no canto superior direito do verso. 

Importa ainda reter que, no corpus sob escopo, os concelhos e lugares mais 
representados visualmente nos postais são exatamente a Régua, o Pinhão, Mesão 
Frio, Santa Marta de Penaguião e Vila Real.

Fonte: Nunes de Almeida Editores. Postais de Portugal.

Figura 20 
“Régua – Portugal”



D O U R O  T U R Í S T I C O

• 134 •

O Museu do Douro (2020), apoiado por várias instituições, criou um Concurso 
anual de fotografia, a partir de 2010, com o objetivo de divulgar nacional e internacio‑
nalmente a paisagem vinhateira do Douro. Nesse ano, difundiu imagens recentes 
do Douro, através da disseminação duma coleção especial de cartões ‑postais do 
Douro com reproduções de fotografias premiadas no referido concurso. Entremen‑
tes, parou, tanto quanto sabemos, com esse tipo de divulgação da paisagem neste 
suporte, procedendo, todavia, com a promoção do concurso internacional de foto‑
grafia Douro património contemporâneo – Arquitetura | Arte | Imagem, usando o seu 
sítio oficial para a chamada de “pescadores de imagens” ao Douro de várias prove‑
niências nacionais e internacionais, conseguindo, desta forma, apelar à criação de 
imagens mais inovadoras e inusitadas da paisagem duriense, em suporte digital. 

Em três verões consecutivos de 2011 a 2013, o projeto Entre Margens, liderado 
pelo Museu do Douro, desafiou jovens fotógrafos e outros artistas, pedindo ‑lhes 
para produzirem novas leituras imagéticas sobre a região, tendo sido mostradas 

exposições dessas reportagens fotográficas em vários 
espaços do Douro e do país. Lamentavelmente não edi‑
taram postais ilustrados de grande divulgação dessas 
imagens contemporâneas do Douro e das suas gentes.

De seguida, fornecemos uma imagem recente do 
Douro resultante do mencionado concurso internacional 
de fotografia de 2010, incluído na coleção especial “Douro 
– Valley. Portugal”. Trata ‑se dum olhar quase pictórico, 
policromático, conotativo dos socalcos durienses.

A imagem de Luís Silva Ramos ganhou o 1.º pré‑
mio do concurso do ano de 2010, com a fotografia a 
cores dos socalcos durienses no outono, na qual sobres‑
sai a policromia das cores quentes do vinhedo contra‑
posta ao serpenteado da estrada local e aos cardenhos 
pintados de branco: uma pintura fotografada.

Continuando a viagem imagética da paisagem 
duriense, convém referir as estratégias de comunicação 
turística levadas a cabo pelo Polo de Turismo do Douro, 
durante a sua vigência (2008 a 2015). Este polo conse‑
guiu gizar uma estratégia holística, integradora do terri‑
tório, tornando ‑se num núcleo espoletador de pontos de 

vista diferentes, de “imagens induzidas” e complementares sobre a citada paisagem. 
A sua estratégia comunicativa não deixou de fora a edição de postais ilustrados, 

Fonte: Concurso de fotografia do Douro 2010  – Luís 
Silva Ramos.

Figura 21 
“Douro – Valley. 

Portugal”
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ao lado da publicação de guias turísticos, de prospetos, de revistas 
turísticas, de artigos na imprensa nacional e internacional. As “ima‑
gens induzidas” fixadas, na coleção de postais editada pelo aludido 
Polo, contemplaram uma área geográfica do Douro mais abrangente, 
incluindo os Parques Naturais do Alvão e do Douro Internacional, ou 
seja, a divulgação do Douro, nos cartões ‑postais deste agente indu‑
tivo, não se ficou pelas representações do enoturismo, do turismo 
fluvial, do ferroviário, mas centrou ‑se também nas do turismo de 
natureza, do turismo de emoção, do turismo cultural e paisagístico, 
ofertas turísticas assentes nos atributos materiais e imateriais do 
património natural, geológico, ambiental, histórico e cultural do des‑
tino. Tal como podemos percecionar na imagem exibida.

A Associação de Municípios Douro Alliance – Eixo Urbano do 
Douro (Vila Real, Régua, Lamego) criou igualmente, há uns anos 
atrás, uma coleção de postais ilustrados representativos da paisa‑
gem rural e urbana deste eixo geográfico. Os elementos escolhidos 
para expor as referidas paisagens das três cidades recaiu, sobre‑
tudo, nos tradicionais estereótipos do Douro: os socalcos, o rio, os 
navios ‑cruzeiro, o comboio histórico, as atividades do ciclo da vinha, 
com realce para a vindima e a lagarada, os miradouros, os espaços 
culturais, os monumentos mais visitados, entre outros, no fundo, 
limitaram ‑se a reproduzir os clichés turísticos, tradicionais conhe‑
cidos para cada uma das três cidades. 

Finalizamos a viagem pelos olhares turísticos sobre o Douro, 
exemplificando o postal ilustrado utilizado pelo marketing turístico, 
pela publicidade e pelas indústrias culturais para atrair visitantes 
aos destinos. Este poderoso veículo promotor dos destinos junto das 
grandes massas não tem sido explorado pelos agentes indutivos do 
turismo no Douro, ao contrário do que acontece para outros destinos 
em voga, como, por exemplo, para o Porto. O uso deste suporte na 
publicidade está pouco presente no nosso corpus, pois temos tão‑
‑somente 4 postais publicitários. Porém são significativos, porque dois 
deles retratam o ex ‑libris de Vila Real, o estereótipo turístico mais 
vulgarizado da cidade: o Palácio de Mateus. Os dois restantes fazem 
publicidade ao vinho do Porto. São um deles editado pela Manoel 
D. Poças Junior, Lda., Porto, Portugal, exibindo uma fotografia a cores 
sem autor e sem data, devendo ter já algumas décadas, uma vez que 

Figura 22 
“arribas do Douro – 
Parque Natural do 
Douro Internacional”

Figura 23 
“galafura – Peso 
da Régua”

Fonte: Polo de Turismo do Douro.

Créditos fotográficos: João Cortesão.
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apresenta uma imagem com elementos associados ao vinho do Porto, politicamente 

desaconselhados na contemporaneidade, são eles: o tabaco (cinzeiro com cigarro, 

um maço de cigarros e um outro cinzeiro com um cachimbo), a garrafa do vinho 

do Porto Poças Junior, dois cálices de vinho do Porto e, como pano de fundo, uma 

reprodução duma gravura da cidade do Porto. O segundo postal é recente, ilustrado 

graficamente com os ícones do vinho do Porto: a garrafa de vinho, o barco rabelo, 

a ponte Luís I, o casario do Porto desenhado no rótulo da garrafa. Gostaríamos 

de notar que os dois postais que publicitam o vinho do Porto remetem nos seus 

símbolos para a cidade do Porto e omitem a alusão simbólica ao território produtor: 

o Douro. O modo como se dá a conhecer o vinho do Porto é, pois, enviesado, 

porquanto apaga a presença imagética do território duriense e sobrevaloriza os 

ícones históricos, culturais do local de comercialização e exportação do vinho 

(ponte Luís I, o casario do Porto). 

Fonte: Manoel D. Poças Junior, Lda, Porto, Portugal.

Figura 24 
“Poças Junior”
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A figura 25 não reproduz fotografia. Emprega 
a ilustração colorida e o texto poético, para cativar 
o turista que aprecia o vinho do Porto. 

Pelo que nos é dado acompanhar, as indús‑
trias criativas e culturais da região não têm tirado 
partido do versátil suporte, que é, no momento, o 
postal ilustrado. Este pode ser produzido em dife‑
rentes materiais, com diversas formas de impres‑
são, aliando várias artes, vários formatos, etc. um 
sem ‑número de possibilidades.

Pela nossa análise, verificamos que as temá‑
ticas escolhidas pelos fotógrafos atuais para repro‑
duzir, nos postais ilustrados, as formas de ver o 
território duriense hoje são muito similares às dos 
fotógrafos que os antecederam, por isso são ima‑
gens muito repetidas, estereotipadas, isto é, segui‑
doras da tradição encetada no começo do século 
XX, por Biel, Alvão, Azevedo, sendo ainda muito 
vinculada à realidade vinhateira, ao ciclo da vinha 
e do vinho, com a presença preponderante do rio 
Douro, das quintas, dos vinhedos e dalguns traba‑
lhos vitícolas, sobretudo, a vindima e a lagarada. 

Importa notar que muitas representações dos primeiros fotógrafos ficaram 
registadas na azulejaria colocada nas estações de caminho de ferro, atualmente 
quase todas desativadas, no entanto esses azulejos, como são típicos do artesanato 
português, continuam também a ser reproduzidos em inúmeros postais ilustrados 
do Douro, não se procurando temas diferentes, mais atuais, mas decalcando os 
tópicos naturalistas (vinhedo, rio) e humanos (trabalhadores agrícolas) antigos.

No corpus analisado, constatamos que existem tão ‑só duas temáticas recor‑
rentes, surgidas nos finais do século XX, ligadas à promoção do turismo fluvial e 
ferroviário pelos agentes indutivos do turismo no Douro. Referimo ‑nos às imagens 
captadas para atrair visitantes ao Douro centrados, essencialmente, em elementos 
como: os barcos ‑cruzeiro, os navios ‑hotel e os comboios históricos. Em muitos 
postais, despontam inclusive imagens dos dois tipos de elementos materiais inter‑
ligados, porque, na verdade, os operadores turísticos da região dos dois setores 
ainda usam este tipo de suporte como mais uma forma de criar atratividade para 
os seus produtos turísticos. Por exemplo, o enoturismo, um setor turístico forte 

Figura 25 
“Vinho do Porto é o 
conforto de um amor 
tomado aos tragos”

Fonte: IlustrArt.



D O U R O  T U R Í S T I C O

• 138 •

na região, pelos exemplares recolhidos, parece não fazer a sua promoção através 

do postal ilustrado.

Nota ‑se na viagem seguida pelas duas centenas de postais ilustrados que, 

por certo, após a atribuição da chancela UNESCO ao Alto Douro Vinhateiro, o 

elemento humano começa a desaparecer dos olhares fixados sobre a paisagem 

duriense, isto é, parece ‑nos que o elemento humano (os fazedores do Douro) 

começam a sair de cena, dando lugar à grandiosidade da paisagem no centro da 

imagem e, consequentemente, à sua reificação e desumanização.

6. Considerações finais

As análises visual e temática do corpus de postais ilustrados estudado evidencia‑

ram uma clara continuidade na seleção dos pontos de vista dos “pescadores de 

imagens” que têm captado e disseminado as representações sobre o Douro, desde 

o dealbar do século XX até à atualidade. As “imagens universais” criadas pelos 

primeiros fotógrafos do Douro (Biel, Alvão, Azevedo) conseguiram entrar no ima‑

ginário coletivo duriense, perpetuando os seus modos ver a paisagem duriense. As 

imagens ilustrativas, etnográficas, históricas e estéticas do território cristalizaram 

o rio Douro, os socalcos, os vinhedos, as quintas, as vistas panorâmicas, gerais 

e parciais das vilas e cidades, os barcos rabelos, hoje transformados em barcos 

turísticos, exibindo muito poucos trabalhadores agrícolas e artesãos do Douro. 

Essas imagens do passado continuam intertextualmente a influenciar e a dialogar 

com as dos fotógrafos mais recentes, que decalcam e recuperam os elementos 

representativos alusivos a uma realidade vinhateira estática, pouco diversificada. 

Uma diferença assinável acontece tão ‑só em relação à evolução da técnica para 

a digital e para a policromia, em vez da técnica analógica e o preto e branco das 

imagens dos primeiros para os últimos fotógrafos.

Verificamos que as estratégias de comunicação aplicadas pelos agentes induti‑

vos do sistema turístico que atuam no destino Douro não têm sido muito variadas, 

nem inovadoras, no tocante ao emprego do postal ilustrado, enquanto captador de 

novos visitantes e turistas, sobretudo, no que se refere aos visitantes das camadas 

mais jovens. Por que razão? Porque comprovamos, no fundo estudado, que os olhares 

construídos, na atualidade, pelos captadores de imagens acentuam a reificação da 

paisagem vinhateira, reproduzindo os mesmos tópicos ou temas, os mesmos recortes 

estereotipados dos elementos tangíveis da paisagem duriense (o rio, os socalcos, os 

barcos, as quintas, etc.), quase sem a presença humana, que vive e trabalha no Douro.
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Na verdade, nos postais mais recentes as imagens reproduzidas não fogem 
muito aos clichés durienses vindos do século XX. No que concerne aos tipos 
específicos de população representada nas imagens continuam a emergir, sobre‑
tudo, as pessoas do campo (vindimadores), não aflora, como elemento humano, 
a representatividade das populações citadinas do Douro, isto é, as gerações dos 
enólogos, dos jovens universitários que trabalham sazonalmente nas quintas e nas 
adegas, dos funcionários do turismo, etc. Por conseguinte, numa perspetiva social 
as várias camadas sociais que habitam o Douro não são gravadas e visualizadas 
nas imagens dos bilhetes ‑postais, pelo menos, no corpus analisado.

Como mencionamos, as imagens atuais reproduzidas na fonte selecionada 
retomam e repisam as inúmeras representações sobre o território vinhateiro que 
começaram a ser selecionadas e divulgadas pelo barão J. J. Forrester, no século 
XIX, tendo ‑se tornado “imagens universais” do país vinhateiro. 

Da análise realizada, podemos aduzir que perduram nas “imagens induzidas” 
do Douro as descrições assentes nas atividades encenadas do ciclo da vinha e do 
vinho, tais como: as vindimas, as lagaradas, tendo desaparecido outras atividades 
ligadas ao cultivo da vinha, que surgiam nos primeiros fotógrafos. A partir dos finais 
do século XX, aparece, recorrentemente, a promoção do turismo náutico e ferroviário 
em imagens que criam uma ideia de paisagem turisticamente atrativa. São as ima‑
gens dos navios ‑hotel no rio Douro, dos comboios históricos, quase desativados, dos 
azulejos representando os trabalhadores vitícolas do século passado (Biel, Alvão), do 
vinho do Porto nas caves, das garrafas, entre outros, ou seja, são os estafados chavões 
do Douro veiculados à saciedade pelos operadores turísticos, entre eles, o turismo flu‑
vial, ferroviário, os exportadores do vinho do Porto (caves em Gaia), etc. Todavia não 
se encontra, no corpus, uma procura de representações contemporâneas, mais atra‑
tivas para todas as camadas sociais, culturais, etárias com diversificação de temas 
e aproveitamento das virtualidades do suporte no que se refere às artes gráficas que 
hoje proporcionam um sem ‑número de possibilidades e combinatórias. 

Em síntese, notamos que os modos de ver a paisagem duriense estão tradi‑
cionalmente focalizados na paisagem vinhateira, esquecendo a paisagem natu‑
ral, ambiental, cultural que enquadra a vinhateira, omitindo na apresentação do 
elemento humano as diferenciações sociais, etárias, geracionais, já mencionadas, 
uma vez que continua a assomar apenas a figura ‑tipo ou estereotipada do cavador 
ou vindimador, uma franja populacional na maior parte dos casos de proveniência 
exterior ao Douro. A maior parte dos vindimadores são serranos das montanhas 
circundantes (Montemuro, Marão), isto é, não representativa dos habitantes do 
território: os habitantes das vilas e cidades da região do Douro, os proprietários 
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das quintas, os enólogos, os universitários, etc. As representações do patrimó‑
nio construído, edificado também não mudaram. Não aparecem nas imagens 
reproduzidas nos postais os edifícios arquitetónicos premiados, a arquitetura mais 
recente. Pelo contrário, é fornecido um olhar enviesado, passadista, porquanto 
só são fotografados os monumentos (castelos, palácios, sés, as igrejas, as casas 
senhoriais), omitindo ‑se a arquitetura vernacular típica da região, assim como a 
arquitetura contemporânea muita dela premiada, pelo Prémio de Arquitetura do 
Douro, implementado pela CCDR ‑N e demais parceiros, desde 2006, para reco‑
nhecer e divulgar as boas práticas arquitetónicas na região, desde a concessão da 
chancela UNESCO. Essas construções deveriam ser reproduzidas nas imagens 
dos postais ilustrados, quer divulgando a arquitetura do passado (arquitetura ver‑
nacular), quer a do presente (arquitetura contemporânea).

Podemos ainda acrescentar que o marketing turístico e as indústrias cul‑
turais dos agentes indutivos do turismo no Douro não têm sabido atrair novos 
públicos, novos visitantes através do poderoso veículo promotor de destinos que 
é, na realidade, o postal ilustrado enquanto objeto de consumo e uso para o cole‑
cionismo e rememoração da viagem turística.
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La región Douro a través de sus 
postales: una comparativa de las imágenes 

actuales con las del Portugal salazarista

Nira Santana Montañez 
Víctor García Alemán 

1. Introducción

Hay dos elementos fundamentales que recorren y se presentan en el sistema 
turístico: de un lado, las culturas implicadas y la imagen y, del otro, sus actores 
protagonistas (los propios turistas y las poblaciones locales). Tal y como señala 
Santana (1997, p. 59), la cultura y la imagen han sido tenidas en cuenta desde la 
Antropología, pero no han sido contempladas de forma explícita hasta la década 
de los noventa en el caso de los estudios turísticos. No obstante, diversas inves‑
tigaciones realizadas desde los años setenta han mostrado la importancia de la 
imagen como un elemento central del sistema turístico (Baloglu & McCleary, 
1999; Gallarza et al., 2002; Santana, 2015). Como han señalado Pereiro y Fernan‑
des (2018, p. 356), en los años noventa del pasado siglo XX, los imaginarios y la 
subjetividad van ganando terreno dentro de las ciencias sociales, permitiendo 
comprender algunas dimensiones de la vida social. En esta misma década, los 
estudios detallados sobre la construcción y significación de la imagen en el sis‑
tema turístico van tomando forma, y se empieza a considerar la imagen como 
un constructo conceptual complejo y subjetivo, en el cual se entrelazan las emo‑
ciones y los razonamientos del consumidor con valoraciones que comparan la 
experiencia y el conocimiento sobre el destino (Baloglu & MacCleary, 1999; Díaz, 
Rodríguez & Santana, 2010; Santana, 2015).

En este sentido, la imagen puede ser definida como un conjunto de represen‑
taciones mentales del conocimiento o creencias sobre los atributos físicos del des‑
tino turístico en su conjunto (componente cognitivo) articuladas con las valoracio‑
nes y los sentimientos que despierta (componente afectivo). Pero, según Santana 
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(2015, p. 39 ‑40), “tomada así, el análisis de la imagen dejaría de lado a otros actores 
implicados en los procesos de diseño, formación y transmisión que van a fraguar 
el imaginario de ese destino”. Teniendo esto en cuenta, el análisis de la imagen se 
centraría en: (i) los atributos físicos del área de destino; (ii) la percepción por parte 
del consumidor ‑turista; y (iii) la imagen propia de los grupos locales. 

Al comienzo de su obra La mirada del turista, Urry (2004, p. 5) nos indica que 
parte de la experiencia turística consiste en mirar un conjunto de diversas escenas, 
paisajes rurales o vistas urbanas que se escapan de la norma, de lo cotidiano. Esta 
mirada (gaze), añade Urry, está organizada y sistematizada. Asimismo, podríamos 
decir que hay una serie de “expertos” (profesionales del marketing, agencias de via‑
jes, editores de postales, etc.) que ayudan a construir y a desarrollar nuestra mirada 
como turistas, la cual varía según la sociedad, la clase y el periodo histórico. En 
esta construcción de la mirada del turista, los diversos agentes turísticos pueden 
recurrir a la utilización de las imágenes a través de diversos medios, tales como 
los folletos, los carteles, las páginas web, la literatura o las postales. Así, las imáge‑
nes de los destinos son moldeadas y presentadas a los consumidores en “un juego 
paradójico de continuidad y renovación, de familiaridad y contraste, de tradición 
(referencia al pasado reconstruido al gusto) y modernidad” (Santana, 2015, p. 38). 
En una situación ideal, gran parte de la imagen propia debería estar reflejada, por lo 
menos en la imagen construida para la venta, y, finalmente, en la imagen vendida. 
Sin embargo, esto raramente ocurre. En cuanto a los turistas, estos no constituyen 
un sujeto pasivo, sino que se interesan por todo como signo de sí mismo, son el “ejér‑
cito ignorado de semióticos”, como diría Culler (1987, p. 127 apud Urry, 2004, p. 7).

Dentro de los estudios sobre la construcción y significación de la imagen, 
en los últimos años se ha comenzado a considerar las postales como objeto per‑
tinente de investigación, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Un 
ejemplo del interés que han despertado las postales como objeto de estudio en el 
ámbito portugués es el proyecto de investigación “Postais ilustrados para uma 
sócio ‑semiótica da imagem e do imaginário”, financiado por la Fundação para 
a Ciência e a Tecnologia (FCT ‑Portugal), entre los años 2007 y 2012. Tal y como 
señala su investigador principal, Martins (2017a, p. 8), este proyecto tuvo como 
principal objetivo “estabelecer a relação da história do postal ilustrado e das 
suas representações com a construção do imaginário popular e das identidades 
regionais”. Además, en el marco del proyecto Dourotur – Turismo e Innovación 
Tecnológica en el Douro (https://dourotur.utad.pt/), las postales también cons‑
tituyen uno de los múltiples objetos de análisis empleados en el estudio de la 
imagen turística de la región. 
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Por tanto, el análisis de las imágenes que se muestran en las postales puede 
ser de gran interés para comprender cómo se representa un determinado destino 
turístico. Precisamente, en este trabajo destacamos los temas más recurrentes en 
las imágenes de un conjunto de postales actuales y lo comparamos con los moti‑
vos más representativos de la Política do espírito1, impulsada por António Ferro al 
frente del Secretariado da Propaganda Nacional (SPN) del salazarismo. Nuestro 
objetivo principal es establecer una comparación preliminar entre la imagen del 
Portugal Salazarista y la imagen actual proyectada de la región Douro, con la 
intención de vislumbrar si hay continuidades en los motivos reproducidos por 
esta última o si, por el contrario, hay una ruptura significativa en los temas. Para 
ello, analizaremos las imágenes turísticas que se presentan en un conjunto de 
postales de la región duriense, entendida esta como la comunidad intermunici‑
pal compuesta por 19 municipios2 pertenecientes a los distritos de Bragança, Vila 
Real, Viseu y Guarda. 

Las postales ilustradas tuvieron a comienzos del siglo XX un fuerte impacto 
en el sistema de correspondencia, siendo un medio de comunicación relativa‑
mente rápido (Martins, 2017b; Oliveira, 2017). Siguiendo a Martins (2017b, p. 27), 
la relevancia histórica de la postal sobrepasa sus efectos en términos de comu‑
nicación interpersonal. Además de la difusión de mensajes, la carta postal fue 
particularmente significativa por las imágenes que fijó, la publicidad de las artes, 
pasando por los paisajes turísticos y el registro propagandístico. En relación con 
las imágenes que fijan las postales, hay que destacar la imagen propia, pues la 
postal, al no ser exclusivamente turística (a diferencia de los folletos, por ejem‑
plo), refleja no solo la identidad del lugar para el otro (el turista, viajero, etc.), sino 
también la identidad del lugar para los propios residentes. La construcción social 
de las identidades locales en los destinos turísticos se forma, paradójicamente, 
en relación con el turismo. Es decir, como refería Estévez (2011), el turismo es el 
principal consumidor de los lugares históricos y patrimoniales, por lo que es él 
mismo quien lanza a las sociedades a construir el patrimonio. En sus palabras, “el 
patrimonio utilizado como recurso turístico no consiste tanto en dar a conocer a 

1 La Política do espírito consistió, a grandes rasgos, en un esfuerzo de política cultural centrado en la 
constitución de “um Portugal de alma antiga e sensibilidade nova”, en palabras de António Ferro, su 
principal impulsor (apud Mariz, p. 37). Como señala Torgal (2009, p. 79), se trataba de una interpre‑
tación de la “cultura del régimen” que, si bien no era una cultura oficial monolítica, era una “cultura 
integrada” en sus valores.

2 Alijó, Armamar, Carrazeda de Ansiães, Freixo de Espada à Cinta, Lamego, Mesão Frio, Moimenta de 
Beira, Murça, Penedono, Peso da Régua, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, São João da Pesqueira, 
Sernancelhe, Tabuaço, Tarouca, Torre de Moncorvo, Vila Nova de Foz Côa y Vila Real. 
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los turistas los rasgos identitarios locales como en adaptarlos a sus expectativas” 
(Estévez, 2011, p. 167). En este proceso de comercialización del patrimonio, las 
gentes locales acaban siendo “turistas” que consumen lo que, en teoría, les era 
propio e inalienable. 

2. Objetivos y metodología

Este trabajo tiene como objetivo principal establecer una comparación entre la 
imagen del Portugal salazarista y la imagen proyectada en un conjunto de 570 
postales recogidas en 15 de los 19 municipios de la región Douro3, con la intención 
de ver si hay continuidades en los motivos reproducidos en estas postales o si, por 
el contrario, hay una ruptura significativa en los temas representados. Para cum‑
plir con este objetivo, la metodología empleada ha sido esencialmente cualitativa.

La caracterización de la imagen del Portugal salazarista se ha realizado a 
partir de una revisión de bibliografía específica sobre la Política do espírito. Por su 
parte, el conjunto de postales actuales nos presenta una imagen global del Douro, 
pero sin perder de vista las especificidades que caracterizan a cada uno de los 
municipios que componen la región. Las postales fueron compradas o consegui‑
das en distintos tipos de establecimientos o instituciones, desde papelerías hasta 
cámaras municipales, pasando por museos, puestos de turismo, kioscos, tiendas 
de souvenirs, librerías e incluso cafeterías. Asimismo, se desplegaron en el campo 
técnicas observacionales y conversacionales. Fundamentalmente se desarrollaron 
conversaciones informales con el personal de cada uno de los puestos de venta 
sobre la compra y el consumo de las postales. Prácticamente todas las personas 
con las que hablamos nos indicaron que apenas vendían postales. Teniendo esto 
en cuenta, no nos sorprende que la mayor parte de las postales del conjunto sean 
de la década de los noventa y de la primera del presente siglo, siendo poco frecuen‑
tes las postales de nueva edición. 

Para el análisis de las postales hemos empleado una ficha de registro, que 
es el resultado de una adaptación de un modelo de ficha de registro fotográfico 
facilitado por Agustín Santana y la ficha propuesta para la normalización de los 
folletos que proponen Díaz, Rodríguez y Santana (2010). A continuación, se pre‑
senta la ficha empleada a lo largo de la investigación.

3 La distribución de las postales por cada municipio es la siguiente: Alijó (36), Armamar (2), Carrazeda 
de Ansiães (0), Freixo de Espada à Cinta (0), Lamego (104), Mesão Frio (11), Moimenta da Beira (15), 
Murça (19), Penedono (25), Peso da Régua (146), Sabrosa (0), Santa Marta de Penaguião (11), São João 
de Pesqueira (3), Sernancelhe (1), Tabuaço (15), Tarouca (13), Torre de Moncorvo (29), Vila Nova de 
Foz Côa (18) y Vila Real (121).
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Nº de registro Fecha de 
cumplimentación

Fecha de la 
postal

Municipio de la 
postal

Fuente de la 
imagen Nombre de archivo

Lugar de compra Editora

Lugar que 
representa

Número de postales 
recogidas en el 

municipio

Datos técnicos
Formato (Foto/
dibujo/grabado/

mapa)
Color/B ‑N Filtros 

(S/N)
Personas 

(S/N)

Plano General  ‑ medio  ‑ corto 
 ‑ detalle

Punto de vista Normal  ‑ picado  ‑ 
contrapicado

Tonalidad Cálida  ‑ fría  ‑ saturada 
 ‑ suave

Otros

Tipo de turismo al que se adscribe (X)

Enoturismo Cultural Naturaleza Deporte

Salud Rural/agroturismo Gastronómico Arqueológico

Histórico Religioso Náutico Indiferenciado

Descripción Plano general

Elementos físicos 
destacables

Detalles 
destacables

Actores

Procesos  ‑ acciones

Otros

Utilización de elementos patrimoniales en la imagen (X)

Artesanía 
tradicional Gastronomía Edificios religiosos Edificios singulares

Ganadería Agricultura Fiestas Espacios naturales

Espacios rurales Patrimonio 
arqueológico Patrimonio histórico Trajes y costumbres

Deporte Vino Arte Embarcaciones

Otro

Valores añadidos (X)

Direcciones 
útiles Teléfonos útiles Información adicional Otro

Palabras ‑clave

Relación con 
otras fichas

Inferencias y 
comentarios

Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 1 
Ficha de registro 
postal
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Como puede observarse, la ficha está distribuida en varios apartados. En 
primer lugar, se presentan los datos identificadores de cada postal (número de 
registro, fecha de cumplimentación de la ficha, fecha de la postal, lugar de compra, 
etc.). En segundo lugar, se han recogido una serie de datos técnicos referidos a las 
imágenes (formato, plano, punto de vista, tonalidad y otros). En tercer lugar, se 
presentan los tipos de turismo a los que podría corresponder la imagen analizada. 
En este apartado se han añadido algunos tipos propios de la zona de recogida de 
las postales (como el enoturismo o el turismo náutico). En cuarto lugar, se sitúa 
un apartado de descripción elemental de la imagen. En quinto lugar, se presentan 
una serie de ítems que contemplan la utilización de diversos tipos de elementos 
patrimoniales. En sexto lugar, los posibles valores añadidos que pueda contener 
la postal tanto en el verso como en el reverso (números de teléfono, direcciones, 
mapas…). En séptimo lugar, las palabras clave que permiten identificar y buscar la 
postal en función de sus marcadores. En octavo lugar, la relación con otras fichas, 
que puede ser de interés para aquellas postales que pertenezcan a alguna colec‑
ción específica (fotografías de un fotógrafo concreto, ediciones especiales, series 
de postales…). Por último, en comentarios e inferencias se realizan aportaciones 
más subjetivas acerca de las imágenes que se reproducen en las postales. 

La utilización de la ficha permite no solo normalizar los datos y hacerlos 
más manejables, sino que además posibilita trabajar sin disponer de las postales 
físicamente. Una ficha correctamente cumplimentada nos permite hacernos una 
idea de la imagen de la postal sin tenerla directamente frente a nosotros. Cabe 
añadir que, como complemento a la ficha de normalización de las postales, se ha 
empleado el Excel para registrar la distribución de las postales por municipios, 
así como la distribución de las categorías de análisis. Dichas categorías tienen 
como base las temáticas más recurrentes de la propaganda salazarista (folklore, 
patrimonio religioso, patrimonio cultural, paisajes rurales, ganadería y agricul‑
tura tradicionales) y algunas que son específicas de la región duriense (como 
las categorías Douro y cultura vinhateira). Además de estas categorías, hemos 
añadido otras consideradas por su importancia (transporte y paisajes naturales), 
asimismo, hemos dejado espacio a otras temáticas añadiendo la categoría “otros”. 
A continuación, pasamos a explicar brevemente cada una de las categorías pre‑
sentes en nuestro análisis.

El folklore entendido como la cultura material e inmaterial de una sociedad, 
abarca, en nuestro análisis, aquellas imágenes que hacen referencia a las tradi‑
ciones y costumbres (familia, ocupaciones, celebraciones, fiestas, trajes regiona‑
les, música, danza, artesanía, etc.). Según Santos (2008), el folklore constituía un 
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instrumento simbólico del Estado Novo. Dentro de la categoría folklore, hemos 
considerado como subcategoría la “ganadería y agricultura tradicionales” por ser 
las dos actividades económicas que más se observan en el conjunto de postales 
objeto de estudio. Por su parte, con patrimonio cultural nos referimos a aquellos 
elementos del patrimonio cultural construido y artístico, ya sea histórico, arqueo‑
lógico o contemporáneo. En cuanto a la categoría de patrimonio religioso, bien 
podría entrar dentro de la categoría patrimonio cultural, sin embargo, hemos deci‑
dido considerarla como una categoría aparte por tener una gran representación en 
el conjunto de las postales. Con patrimonio religioso hacemos referencia a todo 
aquel patrimonio (desde arquitectura hasta escultura o pintura, entre otras artes) 
que esté relacionado con la religión católica. 

Otra de las categorías es la que se refiere a los paisajes rurales (estos incluyen, 
principalmente, paisajes vinhateiras y vistas parciales de los diversos pueblos). 
A este respecto, Graça dos Santos indica que el discurso ideológico de Salazar 
ensalzó constantemente el ruralismo y las aldeas presentadas como “(…) feitas 
de ingenuidade mista de simplicidade” (Santos, 2008, p. 64). La otra cara de la 
moneda sería la categoría de paisajes naturales, que inevitablemente va de la 
mano con la categoría de paisajes rurales, ya que gran parte de las montañas 
que se alzan en la región están cubiertas de socalcos y cultivos. Asimismo, otros 
elementos como el río, que podemos considerar dentro de esta categoría, se ven 
constantemente alterados por la presencia de embarcaciones, puentes o presas. 

Por último, hemos considerado como categorías específicas del conjunto de 
postales, por su enorme relevancia y frecuencia de aparición, la cultura vinhateira 
y el Douro (en sus variables de río y referencia a la región). La tercera categoría 
específica es la que se refiere a los transportes (que son fundamentalmente dos: 
los cruceros y los trenes). Finalmente, dentro de la categoría “otros” entran tópicos 
de menor frecuencia como los deportes, la publicidad, los turistas y el turismo o 
las estaciones del año. 

3.  De la imagen salazarista de Portugal a la imagen actual de las postales ilustra

das de la región duriense

Como venimos diciendo, la cuestión de la identidad juega un papel importante en 
el estudio del sistema turístico, ya que, idealmente, la imagen del destino debería 
partir de la imagen propia, del perfil que los grupos locales “proyectan de su área 
(territorio, historia, creencias, lengua, actividades, productos, etc.) en la construc‑
ción de la identidad del destino” (Santana, 2015, p. 40). Asimismo, Santana afirma 
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que “los efectos socioculturales sobre poblaciones locales de imágenes ajenas a 
sí mismas se dejan sentir a medio plazo, modificando patrones y rasgos conduc‑
tuales, valores y relaciones, reconstruyendo las identidades locales” (2015, p. 40). 
Resulta pertinente, por tanto, la incorporación de la imagen propia del lugar par‑
tiendo del análisis de los grupos residentes en el destino. No se pretende evitar la 
modificación de patrones y rasgos conductuales, valores y relaciones, ni de supo‑
ner que exista la posibilidad de que una cultura sea inalterable. Las culturas son, 
desde luego, susceptibles de cambio, y de hecho el cambio acontece. No obstante, 
y dado que las concepciones acerca de un grupo cultural, independientemente de 
su objetividad, pueden tener reflejo en sus comportamientos, conviene llevar a 
cabo estudios que nos permitan monitorear y predecir, en la medida de lo posible, 
el efecto de los impactos culturales de las actividades turísticas.

La cuestión de la identidad de Portugal ha estado presente desde, por lo 
menos, el siglo XIX.4 A finales del siglo XIX y a principios del XX asistimos a las 
discusiones sobre los orígenes de la “raza portuguesa” y sobre su condición aria 
(Torgal, 2009, p. 28). Durante el régimen salazarista se impulsó una política de 
restauración de valores históricos, en la que se enseñaba “que Portugal é a mais 
bela, a mais nobre e a mais valiosa das Pátrias, que os portugueses não podem 
ter outro sentimento que não seja o de Portugal acima de tudo”, y se destacaban, 
como valores “fundamentais da vida social”, la “Família”, la “Fé”, el “Princípio 
de autoridade”, la “Firmeza do Governo”, el “Respeito da hierarquia” y la “Cul‑
tura literária e científica” (Loff, 2008, p. 224). Después del 25 de Abril, Onésimo 
Almeida señala que la cuestión de la identidad portuguesa sufrió un repunte, 
y “foi sobretudo entre 1976 e 1980 que essa obsessão se manifestou com maior 
veemência” (Almeida, 2018, p. 30). 

No ha lugar aquí para el análisis teórico de conceptos como identidad o iden‑
tidad nacional, pero sí nos gustaría destacar cómo, en el juego de identificaciones 
internas, en Portugal se han planteado tradicionalmente una serie de oposiciones 
espaciales: la oposición entre el norte y el sur del país; la oposición entre el litoral y 
el interior; y la oposición entre las regiones más dinámicas (demográfica y econó‑
micamente) y el resto de regiones (Ferrão, 2002). Además, también entran en juego 
las oposiciones políticas: un Portugal “atrasado, adiado, obsessivamente colonial, 
atlântico e anticastelhano, hoje passivamente europeu, dentro do qual se integra 
tão perfeitamente o lugar comum da expressão ‘viver habitualmente’ que tanto 
se vai buscar a Salazar, com os seus cromatismos suaves de autocracia benigna, 

4 Piénsese en Camilo Castelo Branco, Eça de Queiroz o Alexandre Herculano.
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no dizer dos diplomatas britânicos, por exemplo”; frente a este, también aparece 
otro Portugal “liberal, civilista, genuinamente progressista, modernista, preco‑
cemente republicano, anticlerical e anarcossindicalista, europeísta e até iberista, 
dentro do qual cabe também a recusa de uma identidade nacional impossível se 
também não o for colonial (...)” (Loff, 2008, pp. 58 ‑59). En fin, identidades polí‑
ticas que condicionan la idea de país. No cabe duda de que las identidades son 
plurales y moldeables, siendo influenciadas por múltiples factores (Korsgaard, 
2009), incluyendo el turismo (que hace proliferar pasados inventados, imaginados, 
re ‑creados, y comercializa la nostalgia por medio del patrimonio) (Estévez, 2011, 
pp. 167 ‑172). El hecho de que las identidades estén en movimiento hace oportuno 
el estudio de las mismas desde una perspectiva diacrónica. En este sentido, señala 
Linda Raby que

Quando um regime perdura durante tanto tempo, os seus valores, acções e instituições são 
assimilados pela cultura nacional, o mesmo acontecendo com os valores, acções e instituições 
da resistência. Portugal é Salazar, a Legião, a PIDE, tradição, submissão e conformismo, na 
mesma medida em que é PCP, conspiradores republicanos, Humberto Delgado, fraternidade, 
protesto e revolução (Raby, 1990, p. 23 apud Loff, 2008, p. 58).

Por esto mismo, entender la imagen propia requiere considerar el problema de 
la identidad desde una perspectiva diacrónica, que atienda a la complejidad tanto 
de la imagen como, más ampliamente, de la identidad del lugar. Antes de pasar a 
analizar las postales actuales de la región Douro, caracterizaremos brevemente la 
política identitaria del Portugal de Salazar a partir de la Exposição do Mundo Por‑
tuguês, de 1940, que jugó un papel central en la política de restauración de valores 
históricos del Estado Novo portugués (Loff, 2008, p. 206). Las conmemoraciones 
centenarias de 1940 tuvieron lugar en Belém, junto al Tajo, y en ellas “Passado, Pre‑
sente e Futuro, representados numa continuidade serena de ‘oito séculos de histó‑
ria’, são apresentados ao país e ao mundo pelo ‘grande documentário de civilização’ 
que é a Exposição” (Pires, 2002, p. 42). El Estado Novo llevó adelante una política 
de propaganda que trataba de recuperar, por medio de una revisión historicista, los 
valores históricos que quedaron plasmados en la Exposição, fundamentalmente “fé” 
e “império”. En línea con esto, y en relación con el objeto de análisis (las postales) 
que estamos estudiando, señala Martins que “(...) não podemos deixar de salientar 
que as máquinas de propaganda política forçaram o postal a servir interesses ideo‑
lógicos, o que muito contribuiu para a sua constituição como importante repositório 
visual de uma dada cultura” (Martins, 2017b, p. 28). 

En el caso de Portugal, esto queda claro con la contribución de las postales 
ilustradas, específicamente editadas para marcar la Exposição do Mundo Português 
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(1940, Lisboa). Destacaba, sobre todo, el propósito de exhibir a la nación portu‑
guesa como o “país ‑enquanto ‑eterna ‑aldeia” (Calado, 1981, p. 23). Según Santos 
(2008, p. 70), esta utilización de la ruralidad con fines ideológicos es concomitante 
con un proceso de apropiación y recreación de las tradiciones populares, a partir 
de los años 30, momento en el que se pretende implantar un marco político de 
consolidación del régimen salazarista. Asimismo, como apunta Martins (2017b, p. 
28), todavía se presentan los “sonhos de caravelas”, se mira recurrentemente a la 
época de los descubrimientos, y se presenta la imagen de un país que va más allá 
de sus fronteras terrestres en la Península Ibérica, “um país imperial”, con una 
patria “una, multirracial e pluricontinental”. Esta conexión entre las postales y la 
propaganda ideológica no es exclusiva del caso portugués. También en la España 
franquista se produjo este fenómeno, como muestra Arribas (2019). Otros casos 
son el inglés y el francés, como señala Martins (2017b). 

Además de las postales y la Exposição, la propaganda del Estado Novo se mate‑
rializó también a través de otros medios como el cine, por medio del noticiario cine‑
matográfico O Jornal Português, patrocinado por el SPN y el posterior Secretariado 
Nacional da Informação (SNI) (Braga, 2005); o la radio, acerca de la cual Henrique 
Galvão expresaba lo siguiente: “Em resumo: a Emissora Nacional, realização do 
Estado Novo, é hoje como mais um soldado que se alista, uma força ao serviço do 
Estado Novo” (apud Torgal, 2009, p. 154). Sobre el Jornal Português, el estudio de 
Braga (2005) nos proporciona, además, una serie de categorías temáticas que nos 
sirven como punto de partida para analizar el conjunto de postales que tenemos 
disponibles. Estas categorías sintetizan lo dicho hasta el momento sobre la Política 
do espírito, centrada en la religión católica, el imperio o lo pintoresco. 

4. La región Douro a través de sus postales

Antes de pasar al análisis de las imágenes reproducidas en las postales, se torna 
necesario hacer referencia al Douro como entidad territorial. En términos admi‑
nistrativos, el Douro constituye una subregión (NUT ‑III) enmarcada en la NUT ‑II 
Norte de Portugal. En dicha subregión hallamos una gran diversidad de recursos 
naturales y culturales. Si bien esta región se caracteriza por una especial diversi‑
dad de recursos, hay autores que han señalado que el Douro es una de las regiones 
portuguesas con mayor unidad de paisaje, de civilización y de costumbres (Mat‑
toso, 2017, p. 192). No obstante, otros autores destacan la ambigüedad y diversidad 
en el Douro, sobre todo, en relación a las áreas de Trás ‑os ‑Montes y de las Beiras 
(Bernardo, 2018, p. 10).
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Como puede verse en la postal de corteza mostrada, la unidad del 
paisaje duriense está representada por el espectáculo de los socalcos y 
de las viñas, presentes en el imaginario de todos los portugueses, así 
como de los turistas que visitan la región. Es muy difícil no sorpren‑
derse ante la visión de una obra de tal dimensión, tallada durante 
siglos por miles de manos. Este grandioso espectáculo, dice Mattoso 
(2017, p. 202), es la imagen de marca del Douro, la cual inspiró a casi 
todos los autores de la literatura portuguesa y a muchos pintores de 
finales del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX. Además, 
fotógrafos de gran renombre, como Domingos Alvão, registraron imá‑
genes fascinantes de estos parajes. De hecho, es destacable que más 
de 25 postales del conjunto tratado reproducen fotografías del propio 
Domingos Alvão y de Álvaro Azevedo. Sin embargo, tras la magnifi‑
cencia de estas imágenes tomadas en plena dictadura fascista de Sala‑
zar, se contribuyó a “(…) ocultar a dura escravatura dos trabalhadores 
durienses por detrás de um mito folclórico em que sobressaíam as 
ruidosas ‘rogas’ para angariar trabalhadores, as animadas vindimas 
ao som do acordeão e as ‘chulas’ dos domingos” (Mattoso, 2017, p. 203). 
La postal que se muestra a continuación no solo constituye un reflejo 
perfecto de las palabras de José Mattoso, sino también de las imáge‑
nes propagandísticas de la Casa do Douro y del régimen salazarista.

Fuente: Objecto Anónimo (ed.).

Ilustración 2 
Las regiones 
portuguesas y sus 
estereotipos

Ilustración 3 
El tocador de roga, 
por Álvaro Azevedo

Fuente: Editor desconocido.
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A las imágenes idílicas que se mostraban del Douro por parte de los fotó‑
grafos del régimen, literatos como Miguel Torga respondían coléricamente que 
“O Doiro dos barcos rabelos de calendário e dos socalcos fotogénicos, o Doiro 
dos cartazes comerciais e dos lordes em climatério, é uma mentira. O verdadeiro 
Doiro, rio e região, é a ferida do lado de Portugal” (Miguel Torga, 1950 apud Mat‑
toso, 2017, p. 203). Podríamos preguntarnos si Miguel Torga diría lo mismo al ver 
las postales ilustradas de la región duriense que circulan actualmente, ya que, 
además de reproducir muchas de las fotografías de la Casa Alvão, también presen‑
tan una imagen bucólica de la región. De hecho, aunque en menor medida desde 
la expansión de internet, las postales contribuyen a fijar determinadas imágenes 
de los paisajes turísticos y, por supuesto, son un escaparate propagandístico y 
publicitario. En el conjunto analizado encontramos publicidad no solo de grandes 
marcas de vino como Sandeman o Warre’s, sino también de algunas importantes 
empresas de cruceros fluviales como Tomaz do Douro. 

Como mencionamos en el apartado de metodología, para el estudio de las 
imágenes reproducidas en el conjunto de postales analizadas se han utilizado una 
serie de categorías planteadas al comienzo del análisis del contenido, así como 
otras que han surgido del propio análisis de la muestra. Las diez categorías pue‑
den superponerse en una misma imagen, por lo que no debemos considerarlas 
como compartimentos cerrados. En la tabla que presentamos a continuación se 
recoge el número de veces que aparece representada cada una de las categorías 
en el conjunto total de las postales.

Categorías N.º de postales: X/570 

Folklore 122

Patrimonio cultural 231

Patrimonio religioso 113

Ganadería y agricultura tradicionales 58

Paisajes naturales 209

Douro 228

Paisajes rurales 185

Cultura vinhateira 233

Transportes 86

Otros 225
Fuente: Elaboración propia.

Atendiendo a los resultados presentados en la tabla anterior, observamos que las 
categorías relacionadas con el patrimonio cultural y religioso (344), así como las refe‑

Ilustración 4 
Frecuencia de aparición 

de las categorías
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ridas a los paisajes naturales y rurales (394) son las que tienen una mayor represen‑
tación en nuestra muestra. Asimismo, destacan también las categorías Douro (228) 
y cultura vinhateira (233). En esta última abundan sobre todo imágenes de paisajes 
vinhateiras y representaciones de alguna de las fases de la producción vinícola (vendi‑
mia, pisado de la uva, transporte del vino…). Por su parte, las categorías folklore (122) 
y ganadería y agricultura tradicional (58) se encuentran estrechamente vinculadas, 
puesto que en las segundas suele presentarse a personas vestidas con trajes regionales 
(como las croças) o bien a vendimiadores desarrollando sus actividades de manera 
tradicional. Por lo general, se muestra una vida rural idealizada y simplificada.

Fuente: Cristina Duarte Editores (www.postaisdeportugal.com).

En cuanto a la categoría transporte, en la que se incluyen los cruceros fluviales 
y los trenes, vemos cómo son los primeros los que tienen un papel más destacado, 
pues aparecen en 73 ocasiones. Son sumamente interesantes las imágenes en las 
que salen ambos medios, ya que junto al transporte rodoviario son los dos medios 
más importantes para llegar a la región. Podríamos decir que el tren representa lo 
tradicional en tanto que se vende como combóio histórico, mientras que el crucero 
fluvial hace referencia a lo moderno. Aquí, cabe mencionar que, en ciertos puntos de 
venta, como el restaurante de la Estación de Peso da Régua, las postales que menos 

Ilustración 5 
Vestimenta 
regional (croça)
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se vendían según nos indicó el regente de la cafetería en conversación mantenida el 
23 de abril de 2019 eran aquellas en las que aparecían los cruceros navegando por el 
río Douro, mientras que las más vendidas eran las postales de los combóios históricos.

Fuente: Nunes de Almeida Editores (www.postaisdeportugal.com).

Dentro de la categoría “otros” entran tópicos de menor frecuencia como los 
deportes, la publicidad, el turismo, las estaciones, etc. Por ejemplo, en lo que se refiere 
al mundo deportivo, encontramos varias postales que muestran no solo las piscinas 
municipales, sino también complejos deportivos y campos de fútbol, como el de Torre 
de Moncorvo. En cuanto a la publicidad, como ya hemos mencionado, se encuentran 
en algunas postales referencias a dos grandes marcas de vino (Sandeman y Warre’s), 
así como a una importante empresa de cruceros fluviales (Tomaz do Douro). El tópico 
turismo está estrechamente ligado a la aparición de cruceros fluviales y otro tipo de 
embarcaciones turísticas. Es muy extraña la postal en la que aparezcan turistas fuera 
de dichas embarcaciones. Por último, queremos volver a destacar el conjunto de más 
de 25 postales que reproducen fotografías de los dos grandes fotógrafos de la Casa 
Alvão, Domingos Alvão y Álvaro Azevedo.

Tal y como señalamos al inicio de este apartado, las postales ilustradas adqui‑
ridas en los 15 municipios nos dan valiosa información sobre la imagen global que se 

Ilustración 6 
Atravesando el Douro, 

entre lo nuevo y lo viejo
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proyecta de la subregión Douro. Pero, además, nos muestran las especificidades de los 
mismos, ya que la distribución de las categorías varía enormemente dependiendo del 
lugar de recogida. Antes de pasar a comentar brevemente las particularidades de cada 
municipio representado en la muestra, hemos de indicar que en Freixo de Espada à 
Cinta y en Sernancelhe no había postales a la venta. Aunque de este último municipio 
contamos con una postal editada por Postais de Portugal, que reproduce una fotografía 
de Nossa Senhora da Lapa, de Cristina Duarte, conseguida a través de internet.

Podemos dividir los municipios en dos grupos: de un lado, tenemos aquellos 
municipios que tienen postales solo de su propio territorio y, del otro, se sitúan los 
que, además de tener postales sobre su territorio, tienen postales de otros munici‑
pios de la subregión Douro y de otros lugares de Portugal. Los municipios que solo 
presentan postales de su territorio son los siguientes: Mesão Frio, Murça, Penedono, 
Santa Marta de Penaguião, São João da Pesqueira, Tabuaço y Tarouca. Por su parte, 
los que también tienen postales de otros lugares son Alijó, Armamar, Lamego, 
Moimenta da Beira, Peso da Régua, Torre de Moncorvo, Vila Nova de Foz Côa y 
Vila Real. De hecho, aunque no tengamos postales recogidas de los municipios de 
Carrazeda de Ansiães, Freixo de Espada à Cinta, Sernancelhe y Sabrosa, en algu‑
nas postales de este segundo grupo aparecen representadas imágenes de dichos 
municipios. Dos ejemplos son los que mostramos a continuación. Las postales que 
se presentan se enmarcan en la colección 7 Douros, editada por el Museu do Douro. 

Fuente: Edición del Museo del Douro.

Ilustración 7 
Carrazeda de Ansiães: 
vendimiadores
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Dentro de los municipios que solo contienen pos‑
tales de su propio territorio predominan las categorías 
de patrimonio cultural y de patrimonio religioso. Es 
característico el caso de Penedono, cuyas postales 
están focalizadas en mostrar el patrimonio histórico 
medieval del lugar. Otros municipios como Murça, 
están también centrados en mostrar su propio patrimo‑
nio cultural. En los casos de Santa Marta de Penaguião, 
Tabuaço y Tarouca se trata de mostrar, además del 
patrimonio cultural, el patrimonio religioso que cons‑
tituye un gran atractivo en los tres. También aparecen 
con cierta frecuencia imágenes de paisajes rurales y de 
cultura vinhateira.

En el segundo grupo de municipios, constituido 
por aquellos que presentan imágenes que van más allá 
de sus fronteras municipales, observamos un predomi‑
nio de las categorías Douro y cultura vinhateira, a las 
que le siguen las referidas a paisajes naturales y rurales, 
patrimonio cultural y folklore. Esta tendencia a reprodu‑
cir imágenes relacionadas con el río Douro y la cultura 

vinhateira puede explicarse por el motivo de que las tres ciudades que componen el 
eje urbano del Douro se incluyen en este grupo. Asimismo, se encuentran munici‑
pios como Alijó, Vila Nova de Foz Côa y Torre de Moncorvo que tienen determina‑
dos atractivos que llaman la atención de los visitantes: desde la Estación de Pinhão 
hasta la Iglesia Matriz de Moncorvo, que es una de las mayores de Trás ‑os ‑Montes 
e Alto Douro, pasando por los importantes yacimientos arqueológicos encontrados 
en la década de los noventa en Vila Nova de Foz Côa.

5. Conclusiones

Las ideas enunciadas a lo largo de este capítulo constituyen, indudablemente, 
apuntes tentativos que requerirían una lectura y un trabajo mucho más profun‑
dos, así como una mayor sistematización teórico ‑metodológica, que nos permita 
construir categorías más sólidas para una mejor comparación de la imagen 
proyectada por el régimen fascista de Salazar y la imagen proyectada actualmente 
en las postales ilustradas de la región duriense. Es preciso mencionar, además, 
que desconocemos el universo de postales disponibles, por lo que este trabajo no 
es definitivo, sino tan solo una aproximación sujeta a revisión.

Ilustración 8 
Sabrosa: una imagen de 
la agricultura tradicional

Fuente: Edición del Museo del Douro.
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Como señala Oliveira, “cremos que os postais ilustrados, quer como meios 
de comunicação, quer como expressões artísticas, são manifestações autênticas 
de um imaginário, cujos elementos distintivos estão ainda por explorar” (Oli‑
veira, 2017, p. 51). No obstante, nos parece que el trabajo realizado nos permite 
adelantar algunas conclusiones y dar una cierta base empírica a determinadas 
intuiciones. Tal y como hemos mostrado, algunos de los tópicos más recurrentes 
durante el salazarismo fueron la religión, el folklore, la vida rural, etc. Se trataba, 
como señala Graça dos Santos, de “pôr em conformidade o país ficção em forma 
de bilhete postal, que o Estado Novo quer divulgar com as manifestações artís‑
ticas produzidas pelos serviços de propaganda” (Santos, 2008, p. 65).

Notamos en las postales actuales, que algunos de estos temas se mantie‑
nen, como la religión, el folklore, el apelo a un modo de vida tradicional, que 
idealiza al pueblo y la vida rural. El medio rural se asocia con la armonía y con 
la autenticidad de la existencia campestre, manteniéndose la estética salazarista 
en estos aspectos, llegando a reproducirse en los billetes postales fotografías de 
fotógrafos afines al régimen, como Domingos Alvão y Álvaro Azevedo. Resulta 
interesante también, aunque no pase de lo anecdótico, la referencia al deporte, 
muy tenido en cuenta por los regímenes fascistas, y que aparece en algunas pos‑
tales del conjunto. Se destaca, además, la presencia de gran cantidad de postales 
en las que aparecen figuras humanas de forma intencionada, presentadas por 
medio de fotografías “etnográficas”. En relación con esto, hay que señalar que la 
antropología y la etnografía fueron muy utilizadas por el régimen de Salazar con 
el fin de orientar y organizar el folklore nacional, manteniendo como principios 
la etnografía, la tradición y el regionalismo (Pires, 2002, p. 39).

En definitiva, el trabajo permite apreciar que son muchas las continuidades 
entre la imagen del Portugal de Salazar y la que aún hoy se presenta por medio 
de las postales en los municipios de la subregión duriense, aunque se observen 
también algunas rupturas, como la ausencia lógica de la idea de imperio y de las 
colonias y la “multirracialidad”, así como tampoco aparecen “figuras y actos del 
régimen”. Asimismo, podemos concluir que las imágenes que se proyectan de 
la subregión del Douro a través de las postales nos muestran, como apuntaba el 
historiador José Mattoso, unidad de paisaje y de costumbres, pero también nos 
hacen ver la gran diversidad y riqueza de recursos que hay en la región duriense. 
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O relato turístico do Douro nos guias 
de viagem contemporâneos

Maria Teresa Manfredo 
Xerardo Pereiro

1. Introdução

Neste capítulo abordam ‑se o relato e a imagem turística que os guias de viagem 
dão do Douro, atendendo a que, apesar da intensificação da mediatização turís‑
tica (v.g., webs, redes sociais online, blogs) da atual sociedade digital, continuam 
a existir no campo da comunicação turística formatos mais tradicionais, como 
os guias de viagem ou guias turísticos em suporte papel, nalguns casos também 
existentes em suporte digital.

Os guias turísticos são um relato e um olhar sobre o destino e o mundo, uma 
forma de representar cognitiva, afetiva e seletivamente territórios com identidades 
múltiplas. Eles não são apenas um instrumento mecânico e funcional de comu‑
nicação turística para atrair e orientar turistas, mas sim um instrumento semió‑
tico, ideológico e político de classificação das coisas a ver e a fazer nos destinos 
(Amirou, 2007, p. 13). Os guias turísticos costumam apelar a um imaginário de 
conquista e sedução (Picard & Di Giovine, 2014).

O papel dos guias turísticos continua a ser essencial na intermediação e comu‑
nicação turística dos destinos nos dias de hoje. Através de um estudo de caso no 
Douro (NUTS III, Portugal), analisa ‑se, neste capítulo, o relato e a imagem turística 
do destino facultada nesses guias, enquanto construtores e veiculadores de formas 
de representação cultural dos territórios e identidades (Rodríguez et al., 2010). 

O capítulo está estruturado em quatro partes. Inicia ‑se com um breve enquadra‑
mento teórico, explicita ‑se a metodologia e algumas técnicas utilizadas, analisam‑
‑se os guias turísticos do Douro segundo um modelo próprio, debatem ‑se algumas 
questões ‑chave do caso de estudo apresentado e, por fim, apresentam ‑se algumas 
conclusões. Em anexo ao capítulo encontra ‑se uma tabela (1) contendo uma grelha 
de análise dos 40 guias turísticos analisados, por ordem cronológica de publicação.

7. CAPÍTULO
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2. Breve enquadramento teórico

Do ponto de vista mercadológico, fazer a promoção turística é atuar na comuni‑

cação, na criação e projeção de imagens que convençam os consumidores a esco‑

lherem determinado destino em detrimento de outros (Rodríguez et al., 2010). Isso 

equivale a dizer que, como numa relação de produção, distribuição e consumo, 

o turismo pressupõe a criação de representações do seu produto e do destino 

turístico para atrair o seu público ‑alvo (Kirshenblatt ‑Gimblett, 1998). Assim, as 

imagens turísticas não são apenas instrumentos objetivos e funcionais de publici‑

dade, mas são também uma linguagem, um instrumento semiótico (Dann, 1996), 

uma forma de representação de determinado território, que influencia turistas e 

outros atores sociais. A linguagem do turismo responde, segundo Dann (1996), 

a três “h” (happiness, hedonism, heliocentrism), três “f” ( fun, fantasy, fairy tales) 

e três “s” (sea, sex, socialization). Responde, ainda, segundo Aramberri (2011, p. 

325), a três conceitos que começam por “r”: romantismo, regressão e renascimento. 

O romantismo refere ‑se aos objetos de desejo turístico, a regressão à promessa e 

fantasia do regresso ao campo e à simplicidade, e o renascimento à ideia de natu‑

reza autêntica e ao mito do retorno a ela. 

A construção ideológica e política de imaginários sociais por meio de bro‑

churas, guias e panfletos turísticos foi já evidenciada por diversos autores (Ami‑

rou, 2007; Aoun, 2003; Barthes, 1989; Pereiro & Fernandes, 2018). Para alguns 

(Duquesnoy, 2007), a publicidade turística deve até ser considerada um cancro 

social, pois as agências de viagem vendem imagens falazes e manipulam os des‑

tinos através dos seus excessos: provocações, faltas de respeito, desconhecimento 

ético, machismo e exploração humana. A publicidade turística tem fins comerciais 

e, por isso, poderá encerrar mensagens mentirosas, enganadoras ou falsas, com 

um objetivo: fazer desejar um destino.

Para a análise aqui efetuada, importa dizer que o imaginário social é entendido 

como um importante artefacto de controlo, reprodução e/ou transformação da vida 

coletiva, acionado através da conjugação das relações de sentido e da apropriação de 

símbolos (Baczko, 1991). Assim, o imaginário fará parte de um campo de representa‑

ção, sendo, simultaneamente, condição e expressão de um pensamento. Manifesta ‑se 

(e constrói ‑se) por imagens, símbolos, crenças e discursos que pretendem dar uma 

definição da realidade. Como tal, todo o imaginário social será também um dispo‑

sitivo de poder, já que legitima o que deve ser aceite e o que deve ser rejeitado pela 

memória coletiva, o que deve ser considerado verdadeiro ou falso numa determinada 
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configuração histórico ‑cultural. Mais especificamente, no que diz respeito à relação 
entre turismo e imaginários sociais, Pereiro (2018, p. 35) afirma que:

[...] a imagem turística apresenta um papel político na definição de identidades e territórios, algo 
implícito na publicidade turística e outros meios turísticos imaginários. As imagens turísticas 
podem ser estudadas como objeto ou conteúdo de um discurso (imagem projetada ou de 
promoção), como agentes mediadores dos fluxos turísticos (imagem induzida) e como práticas 
sociais dos turistas (imagem consumida, percebida, recriada, recordada), que constroem a 
própria imagem do destino. 

Clare A. Gunn (1988) diferenciou dois tipos de imagens dos destinos turís‑
ticos: a) a imagem orgânica, resultado de fontes não comerciais, isto é, jornais, 
livros, educação, media, familiares, amigos; b) e a imagem induzida promo‑
vida pelo marketing turístico, os negócios turísticos e a administração pública. 
Importa destacar como cada vez mais a literatura, as artes, o cinema, a televisão 
e outros media influenciam e condicionam as imagens dos destinos turísticos, 
tanto ou mais do que fortes campanhas de promoção e publicidade turística. 
E nesse processo de mediação, guias de viagem, postais, websites, redes sociais, 
vídeos, fotografias, spots publicitários, produção literária, produção cinemato‑
gráfica e produção científica também desempenham um papel importante, com‑
pondo uma iconografia dos destinos turísticos, por vezes estereotipada (Pereiro, 
2018). 

Sobre este aspeto, Cordeiro (2017) realça os instrumentos que descrevem as 
possibilidades de acesso a um destino turístico com uma inerente função pacifi‑
cadora na perceção da diferença. Isto porque, ao procurarem providenciar possi‑
bilidades de identificação com a realidade que pretendem promover, atuam como 
agentes simplificadores da mesma. A autora destaca, ainda, que a mediação sim‑
bólica que ocorre no processo turístico é potencialmente organizada pelos guias 
impressos. Para Torres (2006), estas publicações evitam conflitos, procurando 
sempre promover uma ideia de coesão social. 

Destinado à preparação de viagens e de uso comum desde o século XIX, 
o género literário do guia de viagem impresso tem grande influência normativa 
nas práticas de deslocação, devido ao seu carácter instrumental, utilitário e infor‑
mativo. Por meio de simplificações, catalogações e classificações, este tipo de 
literatura turística institui um discurso referencial, bem como uma autoridade 
interpretativa sobre o destino que se pretende conhecer. Os guias de viagem são, 
assim, um dos meios de comunicação mais poderosos na produção de discursos 
turísticos, na definição da alteridade para o público viajante, em suma, na estru‑
turação do olhar de quem viaja (Cordeiro, 2017).
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Por outro lado, não se pode negar que o advento e a disseminação da tecno‑
logia digital resultou em transformações no modo de busca, acesso e divulgação 
de informação, com consequências para os guias de viagem impressos1. Contudo, 
apesar das múltiplas formas de obtenção de informação existentes atualmente, 
sobretudo em formato digital via Internet, os guias em suporte físico, de papel, 
mantêm ‑se como um importante referencial turístico, tendo um espaço cada vez 
maior nas livrarias e na prática turística (Pereiro, 2018).

Assim sendo, este capítulo é dedicado à análise do relato turístico sobre 
o Douro2 a partir de guias de viagem internacionais, nacionais e regionais, em 
formato impresso, em busca das mensagens, significados, perceções, visões e 
sentidos que maioritariamente compõem o repertório contemporâneo sobre este 
território português.

3. Metodologia e técnicas de análise

A metodologia utilizada foi a recolha documental do corpus de guias turísticos 
contemporâneos existentes e posterior análise de conteúdo (Bardin, 2011; Bauer, 
2002) contido no material selecionado. Por guias turísticos contemporâneos 
entenda ‑se os guias elaborados a partir de finais dos anos 1980 e princípios dos 
anos 1990. A recolha documental de material disperso não foi tarefa fácil, tendo 
sido necessária a colaboração de alguns colegas e a visita a bibliotecas como a 
Biblioteca Municipal de Vila Real, a Biblioteca Central da UTAD, a Biblioteca 
Central Municipal de Vigo, a Biblioteca da Fundação Penzol (Vigo) e as bibliotecas 
da Universidade de Santiago de Compostela (Galiza), estas últimas para a análise 
de guias internacionais. Adicionalmente, foram visitadas livrarias generalistas 
(ex. Casa del Libro, em Vigo) e especializadas (Livraria Traga ‑Mundos, em Vila 

1 Desde a década de 2010, por exemplo, é comum encontrarem ‑se notícias de jornal afirmando que este 
seria um formato em declínio terminal (Attwooll, 2013; Haq, 2013; Robbins 2010, dentre outros).

2 Neste capítulo, o Douro será delimitado, grosso modo, ao território contido na divisão administrativa 
da Comunidade Intermunicipal (CIM) Douro: uma sub ‑região enquadrada na NUTS II Norte de 
Portugal, integrando 19 concelhos (Alijó, Armamar, Carrazeda de Ansiães, Freixo de Espada à Cinta, 
Lamego, Mesão Frio, Moimenta da Beira, Murça, Penedono, Peso da Régua, Sabrosa, Santa Marta de 
Penaguião, São João da Pesqueira, Sernancelhe, Tabuaço, Tarouca, Torre de Moncorvo, Vila Nova de 
Foz Côa e Vila Real). Contudo, sabemos que, enquanto destino turístico, o Douro pode ser entendido 
como um território composto por diversos subterritórios hierarquizados, de acordo com a natureza 
do sentido que lhes é atribuído, escapando como conceito geográfico e cultural a definições rígidas 
(Bernardo et. al., 2018, p. 53). Mesmo sabendo que não há uma unicidade da representação do que 
sejam os limites de seu território em termos turísticos, a consistência do objeto de estudo “Douro” 
permanece, sobretudo se pensarmos que, cada vez mais, este nome representa um contexto turístico 
de referência em Portugal.
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Real), onde se compraram alguns guias e se obteve aconselhamento por parte 
dos livreiros. 

Os guias analisados, na sua maioria, encontram ‑se impressos em papel, exis‑
tindo só alguns deles também em suporte digital, como o guia Douro Wine Tourism 
(http://www.dourowinetourism.com/). No total, foram analisados 40 guias, distri‑
buídos em 20 guias internacionais, 10 guias nacionais e 10 guias regionais. Foram 
examinadas obras publicadas em diferentes décadas, escritas em língua portu‑
guesa, galega, espanhola, francesa e inglesa. Entre elas, 32 (80%) foram editadas 
no século XXI, momento em que o turismo do Douro ganhou impulso, devido, 
entre outras razões, à declaração do Alto Douro Vinhateiro como Património Cul‑
tural da Humanidade na categoria de “paisagem evolutiva viva”. Na tabela 1 (em 
anexo) identificam ‑se todos os guias aqui considerados e fornece ‑se uma visão 
geral do material analisado. Para a apreciação pretendida recorreu ‑se a procedi‑
mentos de análise de conteúdo, de tipo lógico ‑semântico (Campos, 2004), sendo 
as ocorrências agrupadas por unidades de significado e comparadas.

Assim, reuniu ‑se um significativo acervo de guias turísticos atuais sobre o 
Douro, os quais ficarão disponíveis para consulta no espaço da turisteca da UTAD 
(biblioteca central da UTAD). Esta pesquisa permitiu obter uma amostra muito 
completa dos guias turísticos que integram o Douro como destino turístico. A par‑
tir desse procedimento, realizou ‑se uma análise de conteúdo de tipo semiótico e 
semântico, apresentada na próxima secção deste capítulo. Este trabalho possibi‑
litará mais um avanço na compreensão da oferta turística da região, bem como 
da sua imagem e representação. A análise servirá de base para que em trabalhos 
futuros se possam traçar panoramas comparativos, confrontando os resultados 
aqui apresentados com outros estudos de terreno sobre o contexto duriense. 

4. Guias de viagem impressos e a imagem do destino Douro

Depois do Alvão, avançamos para outra beleza ímpar de Portugal e do mundo: o Douro. 

Há tantos sítios para ver, tantas curvas e socalcos para descobrir, pessoas para conhecer, 

vinhos para provar, quintas para apreciar e até pernoitar, que o Douro precisa de dias – às 

vezes vidas – para se conhecer de perto… (Freitas, 2018, p. 2).

Nesta secção analisam ‑se alguns enunciados sobre o Douro, retirados de guias de 
viagem impressos e editados. Classificam ‑se como guia, publicações enquadradas 
dentro de um género literário que dá indicações práticas sobre algo, orienta o olhar 
do visitante e recomenda o que visitar, o que fazer, onde dormir, onde comer e que 
tipo de experiências turísticas podem ser vividas no destino. Desta forma, e como 
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referido anteriormente, considera ‑se que o material em questão, composto por um 
conjunto de sugestões que procura promover a identificação e o acesso a destinos 
de viagens, constitui um importante mediador simbólico no processo que envolve 
o turismo e o território. 

A produção de discursos e representações turísticas sobre o Douro é já 
antiga. De facto, já em 1924, o escritor e filósofo português Raúl Proença afir‑
mava que “É a realidade e importância da cultura da vinha que imprime um 
cunho especial à região duriense” (Guia de Portugal, 1995, Tomo V, p. 18). Neste 
sentido, tal como se pode observar ao longo do Guia de Portugal3, verificam ‑se, no 
corpus analisado, três temáticas que se fazem omnipresentes nas referências ao 
Douro em guias de viagem. São elas, respetivamente: o rio, o vinho e a paisagem 
montanhosa. Esta ocorrência manifesta a relevância explícita destes conteúdos 
para a região. 

Desta forma, em todas as unidades analisadas, são muito comuns citações 
generalizantes sobre a região, com o seguinte teor: “It’s the dynamic Rio Douro 
that brings diversity to the province it has defined, a province with granite bluffs, 
wine caves, medieval stone houses and steep, terraced vineyards” (Lonely Planet 
Portugal, 2017, p. 358).

Todavia, para além do foco na temática rio ‑vinho ‑paisagem, é possível por‑
menorizar essas imagens turísticas, compreendendo ‑as nas suas diversas nuan‑
ces. Com esse intuito, e sempre realizando um exercício interpretativo do con‑
teúdo presente nos guias analisados, classificaram ‑se os enunciados observados 
por unidades de significado, o que resultou em 23 categorias, apresentadas no 
gráfico que se segue (figura 1). O mesmo gráfico também detalha a frequência com 
que cada categoria aparece, numa contabilização que levou em conta as unidades 
(guias de viagem) consultadas:

3 Dentro do conjunto analisado neste capítulo, o Guia de Portugal (1995) é o impresso de origem mais 
antiga (1924). Por esta razão, e pela sua importância histórica, merece esta breve contextualização. 
Além de ser uma resposta às necessidades do desenvolvimento do turismo no país, no início do século 
XX, a obra carrega consigo um objetivo mais vasto: tentar contribuir para a formação do cidadão 
português, através da revelação de um “outro” Portugal. Este último é sempre descrito de maneira 
detalhista, enciclopédica e essencializante. De acordo com Silva (2010), para Proença, a viagem física 
pelo território nacional era encarada também como uma viagem existencial, uma vez que permitia 
descobrir uma memória coletiva e fazer a aprendizagem do significado mais profundo da pátria, na 
linha da pedagogia política da Primeira República Portuguesa.
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Frequência do conteúdo 
nos guias internacionais

Frequência do conteúdo 
nos guias nacionais

Frequência do conteúdo 
nos guias regionais

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Região de vinhos e abundância gastronômica

Região de natureza exuberante e paisagem superlativa

Região repleta de patrimônio construido, de valor histórico

Região de paisagem patrimonializada

Região de destacada presença de passeio de comboio

Região rural, pitoresca, genuina, estagnada no tempo, repleta de tradições festivas

Região de destacada presença de cruzeiros fluviais

Região de natureza e biodiversidade, ideal para desportos radicais

Região com específicos objetos de artesanato

Região montanhosa, ideal para o descanso e relax

Região de atividade termal, com fontes de água mineral

Região com boa infraestrutura hoteleira e de animação

Região marcada pela hospitalidade das pessoas

Região de boa rede viária

Região entrecortada por caminhos de peregrinação

Região ideal para atividades como caminhadas e BTT

Região de riqueza geológica

Região dinâmica que não perde a tradição

Região com verão de calor tórrido

Região ideal para atividades como tour de helicóptero

Região isolada, com problemas de acessibilidade

Região para prática de turismo de caça

Região ideal para turismo de silêncio

Fonte: Elaboração própria.

Como se pode observar, a categoria que mais vezes aparece nas unidades do 
corpus é a denominada “Região de vinhos e abundância gastronómica”, que ocorre 
em 36 guias de viagem (90%), dos quais 17 são guias internacionais, 10 guias nacio‑
nais e nove regionais. Na realidade, todos os 40 guias consultados fazem alguma 
menção à cultura duriense do vinho, contudo, para constarem desta unidade de 
significado, apenas se consideram aqueles guias que transmitissem essa ideia 
de maneira mais enfática e destacada, com a presença de menções marcadas a 
respeito dos vinhedos, rota dos vinhos e, de modo ligeiramente secundário, do 
azeite e amêndoas. No entanto, os vinhos mais referidos nos guias são os do Porto, 
sendo ‑o muito menos os vinhos do Douro, os espumantes do Varosa ou o moscatel 
de Favaios. Esta seleção discursiva e imagética mostra o lento reconhecimento 
turístico dos vinhos da região.

Adicionalmente, aparecem nessa categoria, ainda que de maneira mais rare‑
feita, referências aos queijos, demais frutos (laranjas, figos), mel, doçaria, pastelaria, 
enchidos e pratos regionais. Importa salientar que muitos dos guias consultados 
fazem uma alusão à região como um lugar onde se come bem. É o caso do Lonely 
Planet Portugal, onde se afirma: “Both its food and its people are hearty and no ‑fills, 
as you’ll soon find out when travelling its towns and wilderness areas” (2017, p. 358). 

Figura 1 
Frequência das 
categorias a respeito 
do Douro nos guias 
internacionais, 
nacionais e regionais 
analisados
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Porém, apenas os guias regionais dão grande destaque ao turismo de restauração da 
região, sendo que nem todos os guias destacam o Douro com esta mais ‑valia gastro‑
nómica. Por exemplo, o Guia Repsol de 2004 ‑2005 (Repsol, 2005) apenas integra três 
restaurantes da região (O Artur, de Torre de Moncorvo, O Espadeiro, de Vila Real, 
e O Rabelo, de Sabrosa). Hoje, 15 anos mais tarde, os restaurantes e a gastronomia 
do Douro estão melhor posicionados, inclusive nos guias turísticos atuais. Porém, 
há ainda um longo caminho a percorrer para ser considerado um destino turístico 
gastronómico para lá do vinho e/ou em complemento dele. 

Outra categoria que está intensivamente presente em 34 guias do corpus (85%) 
é a designada “Região de natureza exuberante e paisagem superlativa”. Por exem‑
plo, no Guia Douro Valley Wine Tourism afirma ‑se que “O Douro é um dos mais 
fascinantes cenários do mundo” (2009, p. 9). Já o Short Breaks Norte de Portugal, de 
2015, contém um item intitulado “Douro: excesso de natureza”. Dentro desta cate‑
goria fazem parte do léxico utilizado expressões como “magnífica paisagem” (Guia 
Oficial do Turismo no Espaço Rural, 2005; Le Petit Futé Portugal, 2011), “deslum‑
brantes panoramas” (Passeios de Fim de Semana, 2001), “vastíssimos horizontes” 
(Guia Portugal de A a Z, 2011), “el sistema de aprovechar los terrenos en pendiente 
por medio de bancales otorga al paisaje un aspecto chocante no exento de cierta 
armonía y regularidad” (Guia Total, Portugal de punta a punta, 1997, p. 30). 

“Região repleta de património construído, de valor histórico” é a categoria 
com a terceira maior frequência nos guias, surgindo em 33 publicações analisadas 
(82%). Os guias internacionais são os que mais referência fazem a este tipo de 
conteúdo, chegando a 13 ocorrências. Seguem ‑se os nacionais, dos quais nove se 
destacam por fazer esse tipo de menção, e, por último, oito guias regionais contri‑
buem para esse grupo de significado. Nesta dimensão, destacam ‑se as menções a 
Lamego, a cidade mais referida, e ao Palácio de Mateus, em Vila Real.

A categoria “Região de paisagem patrimonializada” é também muito constante, 
com presença em 32 guias (80%). De facto, no corpus em análise, ela só não ocorre em 
guias anteriores a 2001 (ou publicados no início desse ano). Não é demais lembrar que 
em 2001, a paisagem do Alto Douro Vinhateiro, inserida na sub ‑região administrativa 
NUTS III Douro, recebeu a classificação da Organização das Nações Unidas para a 
Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) como Património Mundial da Humanidade, 
na categoria “Paisagem evolutiva viva”. Entre outros aspetos, o cruzamento destas 
informações denota o peso que o processo de patrimonialização da paisagem exerce 
sobre a imagem turística da região, pelo menos no que respeita às representações 
presentes nos guias de viagem impressos. Um exemplo é o seguinte excerto no qual 
se reafirma a ligação entre o património cultural e a paisagem: 
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(Torre de Moncorvo): Un pequeño Pueblo en una zona de viñedos y almendros, donde se invita 
a un alto para visitar su iglesia de Nossa Senhora da Assunção, de estilo renacentista y que 
llamará la atención por su gran tamaño. Interior con retablos y frescos joaninos. Desde el pueblo 
se puede ir hasta el Mirador de Senhora do Castelo, donde se tiene una bonita panorámica del 
Duero y su valle cubierto de viñedos (Guia Azul, 2005, p. 382).

A menção ao Douro enquanto “Região rural, pitoresca, genuína, estagnada 
no tempo, repleta de tradições festivas” também se revelou muito frequente, ocor‑
rendo em 24 guias consultados (60%). Os guias internacionais são os que mais se 
referem à região nesse sentido (13 ocorrências), seguidos dos guias nacionais (oito 
ocorrências) e, em menor escala, dos guias regionais (três ocorrências). A seguir, 
destacam ‑se algumas citações que foram classificadas dentro deste grupo de signi‑
ficado: “In the hilly country, men still carry on their backs huge baskets of grapes 
weighing as much as 150 pounds (70 kilograms)” (Insight Guides Portugal, 1992, 
p. 200); “[...] Dizem que foi há 1000 anos. Mas parece que foi ontem. A cidade ficou 
igual, ali, à sombra do castelo” (Lugares a visitar em Portugal, 2001, p. 44); “[...] o 
norte rural mantém ‑se agarrado às tradições e as festas locais são das mais colo‑
ridas do país” (Guia American Express Portugal, 2005, p. 233); “Perdue derrière les 
collines du Haut Douro, cette petite commune coule tranquillement ses jours au 
rythme du grand fleuve qui la domine” (Le Petit Futé Portugal, 2011, p. 500); “[...] 
contacto privilegiado com a essência de um País que cativa as pessoas pelos seus 
tesouros naturais e construídos, mas também pela genuinidade e pelo saber rece‑
ber das suas gentes” (Short Breaks Norte de Portugal, 2015, p. 5); “Como la región 
del Douro (Vila Real, Mateus), se trata de una tierra agreste y virgen, formada por 
mesetas y montañas [...]” (Trotamundos Portugal, 2016, p. 522).

The region continues unspoilt and pure, powerful, rough, authentic and natural, presenting 
itself as one of Europe’s jewels yet to be discovered. The region lives almost exclusively from wine 
and olive oil production and tourism, which ensures the landscape’s authenticity and purity, as 
well as the absence of pollution or of great cities that would inhibit the local traditions (Douro 
Wine Tourism, s. d., p. 4).

Conforme é possível observar, perpassando diferentes décadas, as represen‑
tações da região aqui apresentadas são de um lugar habitado por pessoas que 
“ainda carregam em suas costas enormes cestos de uvas”4, ou de um lugar estan‑
que, preso, “agarrado a tradições”, “perdido atrás das colinas”. Sobre este aspeto, 
principalmente em volumes internacionais, também foi comum encontrar repre‑
sentações de um Douro de características tradicionais, inusitadas, congeladas 

4 Na citação trazida do guia Insight guides Portugal, a palavra still (ainda, numa tradução para a língua 
portuguesa) sugere que o trabalhador do “país montanhoso” (hilly country) utiliza técnicas desfasadas, 
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no tempo, colocado em oposição a uma Lisboa integrada e moderna. O Insight 
Guides Portugal (1992), por exemplo, fala de “ingenuous country”, de um meio rural 
rústico e bucólico, em oposição a uma Lisboa cosmopolita.

Para além disso, os termos utilizados nesta categoria, como “essência”, 
“genuíno”, “virgem”, “puro”, “autêntico”, contribuem para a formação de uma 
representação da região como um local intocado, original e, por isso mesmo, 
excêntrico, exótico, ou seja, merecedor de ser consumido turisticamente.

Considerando ‑se a categoria “Região de destacada presença de passeio de 
comboio”, que ocorre em 23 dos guias consultados (57%), podem traçar ‑se algumas 
inferências interpretativas, exatamente no cruzamento das unidades de signifi‑
cado presentes nesta categoria e na anteriormente tratada. Dito de outra forma, 
mais do que a presença objetiva da oferta turística do comboio histórico5 na região, 
talvez seja exatamente a existência da forte relação discursiva entre o Douro e um 
anacronismo, o Douro e um passado romantizado, bucólico, que faça com que esse 
passeio apareça nos guias de forma recorrente. 

Este mesmo caminho interpretativo ajuda a compreender algumas das 
razões pelas quais outras ofertas turísticas existentes no Douro, como o tour de 
helicóptero, sejam muito pouco mencionadas nos guias analisados.6 Ora, se a 
região é maioritariamente representada nos guias como a antítese do atual, do 
contemporâneo, e se as características que a tornam singular são o bucolismo e o 
apego a uma tradição estática, a menção à existência de passeios de helicópteros 
(meio de transporte, por vezes, ligado ao moderno, dinâmico e atual) poderia, de 
algum modo, macular o imaculado, ferir a construção social de um imaginário 
pautado pelas ideias de genuinidade, virgindade e arcaísmo. 

Tal análise também pode ser aplicada para compreender a relativamente 
baixa menção aos cruzeiros fluviais7. Mesmo apesar da forte relação do Douro 

ultrapassadas, em comparação com as técnicas mais contemporâneas de manejo da produção de 
uva. Se, por um lado, enunciados como este suscitam, de alguma forma, uma curiosidade turística, é 
inegável que, por outro, imprimem igualmente uma representação, um imaginário sobre a região por 
vezes pejorativo e estereotipado, assente na ideia de um local parado, perdido no tempo.

5 Atualmente, o chamado comboio histórico do Douro é composto por uma locomotiva a vapor cons‑
truída no início do século XX e cinco carruagens que levam passageiros no trecho entre Peso da 
Régua e Tua, com paragem no Pinhão. É comummente mencionada nos guias como uma viagem 
única ao passado: “travel in time in the historical train” (Douro Wine Tourism, s. d., p. 10).

6 Conforme se pode observar na figura 1, apenas dois guias impressos, de origem regional, fazem men‑
ção ao Douro dessa forma.

7 Importa destacar que é na década de 1980 que se dá a abertura do rio Douro à navegabilidade, para 
embarcações de carga e passageiros. O primeiro cruzeiro fluvial ocorreu entre as cidades do Porto e 
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com o rio que lhe dá nome, verifica ‑se que a ligação da região com essa oferta 
turística não é algo que acontece de maneira automática, sendo que tal referên‑
cia surge em apenas 15 (37%) dos 40 guias impressos analisados. Uma possí‑
vel explicação para tal ocorrência pode estar ligada a essa teia de significações 
explicada nos últimos parágrafos. Um cruzeiro fluvial, realizado numa grande 
embarcação, pode estar mais próximo de sentidos que remetam ao moderno, 
contemporâneo, do que propriamente a um meio de transporte pitoresco, ligado 
ao passado – como é o caso de uma locomotiva a vapor. Para além disso, os 
cruzeiros no Douro estão ainda muito ligados representativamente às cidades 
do Porto e Gaia, no litoral. 

A categoria “Região de natureza e biodiversidade, ideal para desportos 
radicais” está presente em 15 guias do corpus (37%), sendo os guias regionais 
os que mais reforçam este tipo de representação. Considerando ‑se que os guias 
regionais também são os que menos ligam a imagem do Douro a um rural lon‑
gínquo e estagnado no tempo, sendo, simultaneamente, os únicos que reforçam 
que o Douro é uma “Região dinâmica que não perde a tradição”, é possível 
inferir ‑se que, apesar de os desportos radicais serem uma atividade com grande 
potencial de exploração no território em questão (atendendo à presença do rio 
e à topografia peculiar da região), em termos simbólicos, a sua oferta pode 
estar mais próxima de uma imagem de velocidade, dinamismo, e, portanto, 
modernidade, atualidade. Assim, e sobretudo pelo que parece indicar o corpus 
analisado, este grupo de significado não se relacionará de forma imediata ao 
Douro, não sendo a atividade em questão relevante a ponto de ser constante‑
mente mencionada.

A menção ao artesanato regional também não se mostrou muito frequente 
no corpus analisado, sendo 15 (37%) os guias que ligaram o Douro à imagem de 
um local de significativo trabalho artístico ‑artesanal. Cabe observar que todos os 
guias que mencionaram o artesanato duriense referiram, em algum momento, 
as peças de barro preto de Bisalhães. Foram igualmente feitas alusões à cestaria, 
trabalhos em cobre, tecelagem e bordados, mas de forma secundária.

Apesar do seu grande potencial para o turismo de descanso e relax, a ima‑
gem do Douro ligada a este tipo de oferta turística também não ocorreu de forma 
massiva nos guias analisados – apenas nove (22%) trouxeram essa representação 

da Régua, em 1986, e só quatro anos depois decorreu a primeira viagem entre o Porto e Barca D’Alva 
(Bernardo et al., 2018). Atualmente, segundo a mesma fonte, contabilizam ‑se 22 empresas, sediadas 
na sub ‑região do Douro, cujas especificidades incluem atividades diretamente relacionadas com a 
animação turística fluvial.



D O U R O  T U R Í S T I C O

• 176 •

quando mencionavam o território duriense. Nesta mesma faixa de ocorrência, 
com um total de oito menções (20%), encontra ‑se a ideia de que o Douro está 
relacionado com atividades turísticas termais.

Da mesma forma, ocorreram na minoria dos guias analisados referências 
à hospitalidade das pessoas da região e às boas infraestruturas hoteleiras e de 
animação. A menção a estes dois grupos de significados ocorreu, igualmente, em 
sete guias (17%). Em ambas as categorias, foram os guias de viagem regionais que 
mais atribuíram esses significados ao Douro.

Importa ainda destacar que, apesar de o Douro ser um território entrecortado 
por caminhos de peregrinação8, a associação da região a esse grupo de significado 
ocorreu em apenas seis (15%) guias do corpus, sendo quatro deles guias interna‑
cionais.

A representação da região como um contexto com boas infraestruturas viá‑
rias surgiu em seis guias (15%), sendo quatro deles guias regionais. Já o grupo 
de significado oposto, que se referia ao Douro como uma região com marcados 
problemas de acessibilidade, ocorreu em apenas dois guias consultados. Um deles, 
o francês Le Petit Futé (2011), utiliza o adjetivo “détachée”9 para caracterizar a 
região. Outro, o Guia de Portugal (originalmente publicado em 1924), referia, à 
época, que no Douro: “a densidade das estradas é relativamente baixa, e a própria 
rede de caminhos vicinais deficiente” (1995, Tomo V, p. 53).

A referência à riqueza geológica da região fez ‑se presente em cinco (12%) 
guias consultados, sendo esse também o número de guias que menciona o Douro 
como um local propício para atividades como a caminhada e o BTT. 

A ênfase na imagem de um Douro com um verão de calor tórrido apareceu 
em três guias (dois internacionais e um nacional). Já a ideia de o Douro ser um 
local ideal para a prática do turismo de silêncio apareceu apenas num guia, de 
origem regional. O mesmo aconteceu com a menção à região como sendo ideal 
para o turismo de caça – apenas um guia, de origem regional, fez tal referência.

8 Aqui poderia mencionar ‑se o turismo de peregrinação para Lamego, bem como a presença no terri‑
tório duriense de um trecho do Caminho Português de Santiago de Compostela. Também é possível 
fazer ‑se no Douro um trecho do caminho de peregrinação para Fátima, sobretudo para quem vem do 
norte do país.

9 Apartado, separado, numa tradução para a língua portuguesa.
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5. Discussão e considerações finais

O melhor guia é aquele que se melhora constantemente (Guia Repsol, Portugal, 2004 ‑2005, p. 1).

No intuito de caminhar em direção às apreciações finais, cabe destacar que nem 
todos os guias expressam as 23 categorias de significado analisadas, sendo que 
apenas dois guias do corpus, de origem regional, são considerados os mais com‑
pletos, no sentido de serem os que tocaram praticamente em todos os conjuntos de 
significado aqui analisados. Foram, nomeadamente, as publicações Douro Wine 
Tourism (2013) e o Douro Tourism Guide (2012) que tiveram a maior presença no 
que respeita à distribuição nas 23 categorias tratadas neste capítulo. 

De facto, uma constante observada foi que os guias regionais apresentam 
grande tendência para transmitir apenas as representações de carácter mais enal‑
tecedor a respeito do Douro. Com efeito, foram os guias produzidos na própria 
região que mais trouxeram aspetos ligados à boa qualidade dos serviços de restau‑
ração, à hospitalidade das pessoas, à boa infraestrutura hoteleira e de animação 
e à boa infraestrutura viária. Da mesma forma, uma imagem com potencial para 
ser explorada no Douro, como é o caso do turismo de silêncio, somente foi mencio‑
nada no volume regional Douro Wine Tourism. Portanto, a autoimagem regional 
é positiva nos guias turísticos e distancia ‑se do discurso negativista e de atraso 
da região. Como mostra esta análise, há uma diferença entre a imagem projetada 
desde a própria região e a imagem que se projeta desde fora dela, sendo esta última 
mais seletiva, redutora e estereotipada.

Para além disso, o facto de as duas publicações regionais mais completas, 
em termos de categorias focadas, serem guias escritos na língua inglesa sugere 
que houve um esforço, por parte das associações de desenvolvimento regional 
responsáveis por essas edições, na construção de amplas referências de acesso e 
identificação do Douro para o público nacional e estrangeiro; daí a sua edição em 
português, espanhol e inglês. 

Contudo, convém não esquecer que, por mais amplas que essas referências 
sejam, elas estão, enquanto dispositivos de poder, recortadas pela parcialidade. Foi 
possível aqui observar o destaque dado a aspetos positivos e, simultaneamente, a 
omissão de aspetos de cunho mais depreciativo – região com problemas de acessi‑
bilidade e calor tórrido, por exemplo. À luz do que Baczko (1991) descreve a respeito 
da construção dos imaginários, esse processo aqui notado torna ‑se compreensível. 
Dito de outro modo, não podemos esquecer que tanto o Douro Tourism Guide (2012) 
como o Douro Wine Tourism (2013), ou os demais guias aqui analisados, pretendem 
fazer a promoção turística e atuar na comunicação, na criação e na projeção de ima‑



D O U R O  T U R Í S T I C O

• 178 •

gens que convençam os consumidores a escolherem o destino Douro em detrimento 
de outros destinos possíveis. Para tal, devem dar uma definição da realidade Douro 
que, ainda que ampla, será sempre restritiva. Assim, não é de se estranhar que os 
guias de viagem de origem regional, tal como todo o género literário deste tipo, 
contribuam para a legitimação do que deve ser aceite e do que deve ser rejeitado 
pela memória coletiva a respeito do destino turístico aqui em questão. 

Relativamente aos guias estrangeiros, a sua visão do Douro é mais exoticista, 
isto é, foram escritos a partir de uma perspetiva externa e tendo como foco a satis‑
fação das necessidades e interesses dos visitantes. Mas, longe de serem apenas 
informativos, eles são valorativos e afetivos, julgando o destino em função do 
olhar subjetivo dos seus autores e para um público ‑alvo que são os leitores turistas. 
Exemplos disto são os seguintes excertos de um guia espanhol sobre Portugal: 
Peso da Régua: “población moderna que no presenta gran cosa de interés desde 
el punto de vista monumental, pero que desde 1756 ostenta el título de capital del 
vino de Oporto, gracias a una concesión del Marqués de Pombal…”; (Lamego): “…
Se puede venir y dar una vuelta. No está mal” (Guía Azul, 2005, p. 389).

Outra questão muito notória no corpus analisado é o facto de a delimitação 
do território Douro diferir muito de guia para guia. Mesmo que tal inconsistência 
sobre a delimitação territorial duriense não seja exclusiva do género literário guia 
de viagem impresso, merece aqui ser registada (Bernardo et al., 2018). Por vezes, 
como é o caso do guia Douro Valley: Journeys and Stories (2012), Miranda do Douro 
e Mirandela são incluídas como constituintes do Douro e não de Trás ‑os ‑Montes. 
Ou então, tal como se observa no Guia American Express – Norte de Portugal e 
Galiza (2007), Vila Real aparece classificada como pertencente a Trás ‑os ‑Montes 
e Amarante aparece inserida no Douro. Já nas publicações Guia American Express 
Portugal (with Madeira and Azores) (1997) e Guia American Express Portugal (2005), 
Douro e Trás ‑os ‑Montes aparecem em descrição conjunta, e Sernancelhe e Pene‑
dono aparecem na parte dedicada ao centro de Portugal.

Para os atores sociais ocupados em promover o Douro em termos merca‑
dológicos, tal incongruência a respeito da demarcação do seu território pode ser 
preocupante. Neste sentido, importa realçar que um dos guias internacionais 
consultados não trazia qualquer menção ao Douro. Trata ‑se do guia All Portugal, 
editado em Espanha e escrito em língua inglesa.10 Se, como vimos, é de acordo 
com a autoridade interpretativa e classificativa dos guias que muitos turistas cir‑
culam pelo mundo, confusões em termos da classificação ou delimitação territo‑

10  O All Portugal organiza ‑se em função dos seguintes territórios do país: Peneda ‑Gêres National Park; 
Viana do Castelo; Barcelos; Braga; Bragança; Guimarães; Oporto; Aveiro; Viseu; Guarda; Coimbra; 
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rial podem implicar a ausência de referências ou mesmo representações cruzadas, 
com graves implicações na procura turística desse destino. 

Por outro lado, mesmo apesar dessa falta de unicidade na representação 
do que sejam os limites do seu território em termos turísticos, importa também 
destacar que Peso da Régua, Pinhão, Lamego e Vila Real são sempre as cidades 
mais mencionadas nos guias de viagem impressos aqui tratados. De qualquer 
forma, à exceção dos guias locais e regionais, a referência ao geoposicionamento 
do Douro nos guias internacionais, que geralmente promovem Portugal inteiro, 
é breve, não ultrapassando geralmente os 5% das páginas totais do guia, como se 
pode comprovar na tabela 1 (em anexo). 

Por fim, resta reforçar a apreciação feita a respeito de uma representação que 
se mostrou muito recorrente no corpus: a ideia de que o Douro é uma região rural 
pitoresca, genuína, parada no tempo. Este tipo de enunciado pode ser encarado 
como, simultaneamente, uma condição e uma expressão de um determinado tipo 
de pensamento. Consideramos que a conotação do “puro”, do “autêntico”, pre‑
sentes nesses discursos, contribuem para a formação de uma representação da 
região como um local intocado, original, e por isso mesmo, excêntrico, exótico; 
e, portanto, merecedor de ser consumido turisticamente devido ao seu capital 
simbólico. 

Por outro lado, é sempre necessário ter em mente que os guias de viagem 
não só selecionam o que ver, mas indicam como esse olhar deve ser dirigido e 
também, implicitamente, o que não vale a pena ser visto. A maioria dos guias 
analisados, com exceção dos regionais, promovem um tempo breve e curto para 
visitar o Douro, um destino para uma escapadinha e não para umas férias médias 
ou longas. Esta limitação temporal da visita turística exerce uma força poderosa 
no moldar do cronotopos da experiência turística. Por conseguinte, os guias 
turísticos atuam também como artefactos de controlo, seleção, reprodução e/ou 
transformação da vida coletiva, através da conjugação das relações de sentido 
que contribuem para divulgar. Assim, essa mesma representação pode contribuir 
para legitimar, na memória coletiva, um sentido restritivo em relação ao Douro; 
ou seja, a conotação do Douro com a imagem de um local genuíno e estagnado 
temporalmente pode ter vindo a acarretar algumas consequências limitativas em 
termos históricos, culturais, tecnológicos ou económicos para a região, já que este 
tipo de pensamento e imaginário turístico pode contribuir para ofuscar outras 
potencialidades deste território. 

Fátima; Tomar; Nazaré; A Batalha; Alcobaça; Óbidos; Santarém; Mafra; Queluz; Sintra; Lisbon; Cas‑
cais; Estoril; Setúbal; Sesimbra; Elvas; Évora; The Algarve; Madeira; The Azores.
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Anexo

Guia Autoria Editora Data Língua
N.º de 
págs. 
total

N.º de 
págs. 

Douro
Observações

Insight guides 
Portugal

Hill, A. F. 
(Ed.)

APA 
Publications 1992 Ing. 327 5 (1%)

Guia internacional. Repleto de 
fotografias, é focado na ideia de que há 
um Portugal interior, tradicional, com 

pessoas acolhedoras e gentis. Contrapõe 
um “ingenuous country” a uma Lisboa 

cosmopolita. O Douro entra no “The 
wine districts”, juntamente com o Minho.

Guia de 
Portugal – vol. 

5, tomo II: 
Trás ‑os‑

‑Montes e 
Alto Douro 

Proença, R. 

Fundação 
Calouste 

Gulbenkian/
Biblioteca 

Nacional de 
Lisboa

1995, 
or. 

1924
Por. 1086 1086 

(100%)

Guia nacional, considerado clássico. 
Reproduz fielmente a primeira edição, de 

1924. Organizado em cinco volumes, o 
volume V é dedicado a Trás ‑os ‑Montes e 
Alto Douro, dividindo ‑se em dois: “Vila 

Real, Chaves e Barroso” e “Lamego, 
Bragança e Miranda”.

Roteiros de 
Portugal Almeida, F. A. Círculo dos 

Leitores 1995 Por. 175 9 (5%)

Guia nacional. Pretende dar uma visão 
geral do país, dividindo ‑o por regiões. 

Minho, Trás ‑os ‑Montes e Alto Douro são 
vistos de maneira conjunta. Sernancelhe 

está classificada como região da Beira.

Portugal 
pocket guide

Catling, C., 
& Duncan, 

P. (Ed.)
Berlitz

1997, 
or. 

1996
Ing. 192 8 (4%)

Guia internacional conciso. Pretende 
ser um “guia de bolso”. Amarante está 
incluída no Douro. Vila Real, Murça 
e Freixo de Espada à Cinta aparecem 

incluídas em Trás ‑os ‑Montes.

Guia 
American 
Express 

Portugal (with 
Madeira and 

Azores)

Ball, C., & 
Machiavelli, 

F. (Ed.)
Dorling 1997 Ing. 480 22 (4%)

Guia internacional. Focado num 
Portugal rural, rústico, longínquo. 

Dentro da secção Norte de Portugal, 
Trás ‑os ‑Montes e Douro são apresentados 

de maneira conjunta. Sernancelhe e 
Penedono são inseridos na região Centro.

Guia Total. 
Portugal de 

punta a punta
Bartolomé, L. Anaya 1997 Esp. 327 11 (3%) Guia internacional dedicado a Portugal. 

Bastante historicista.

All Portugal s/d Editorial Escudo 
de Oro 2000 Ing. 94 0 (0%) Guia internacional, editado em Espanha, 

mas escrito em versão inglesa.

Lugares a 
visitar em 
Portugal

Mantero, I. 
(Ed.) Reader’s Digest 2001 Por. 400 21 (5%)

Guia nacional, que dá grande 
importância aos factos históricos. 

Linguagem enciclopédica. Organizado 
em sete secções, correspondentes a 

divisões geográficas. O Douro encontra‑
‑se na secção “Norte”, cujo subtítulo é 

“Norte: onde começou Portugal”. 

Guia – Eje 
Atlántico 

del Noroeste 
Peninsular – 

Eixo Atlântico 
do Noroeste 
Peninsular

Eixo Atlântico 
do Noroeste 
Peninsular 

(Ed.)

Eixo Atlântico 
do Noroeste 
Peninsular 

2001 Por., 
Esp. 52 2 (3%)

Guia generalista das 18 cidades que, na 
altura, integravam o Eixo Atlântico, no 

qual se inclui Vila Real.

Tabela 1 
Identificação e breve 
descrição dos guias 

consultados
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Guia Autoria Editora Data Língua
N.º de 
págs. 
total

N.º de 
págs. 

Douro
Observações

Passeios 
de fim de 
semana

Almeida, F. A. Círculo de 
Leitores 2001 Por. 259 11 (4%)

Guia nacional. Repleto de detalhes sobre 
as localidades, classifica na mesma 

secção Trás ‑os ‑Montes e Alto Douro.

Sentir 
Portugal

Alegre, M., 
Moura, V. G., 
Pedrosa, I., 

& Rodrigues, 
U. T.

Ministério 
dos Negócios 
Estrangeiros

2002
Por., 
Ingl., 
Fra.

157 7 (4%)

Guia nacional, repleto de fotografias 
que realçam um certo exotismo de cada 

localidade. A sua organização não é 
dividida por regiões portuguesas, como é 

comum nos demais guias.

Guia 
American 
Express. 
Portugal 

Symington, 
M. Kindersley, D. 2005 Por. 478 9 (1%)

Guia internacional, orientado 
inicialmente para visitantes dos EUA. 
Douro e Trás ‑os ‑Montes aparecem em 
descrição conjunta, com grande parte 

dedicada à cidade do Porto. Sernancelhe 
e Penedono aparecem na parte dedicada 

ao “Centro de Portugal”.

Guía azul. El 
mundo a tu 

aire. Portugal
Ingelmo, A. GAESA 2005 Esp. 787 10 (1%)

Guia internacional de origem francesa, 
elaborado em Espanha. De cariz 

patrimonialista, é orientado para turistas 
espanhóis. Nalguns casos, adota uma 
linguagem depreciativa relativamente 

aos destinos. 

Guia oficial 
do turismo no 
espaço rural – 

Portugal 

s/d
Edição conjunta 
da Direção Geral 

do Turismo
2005

Por., 
Ing., 
Esp., 
Fra.

467 21 (4%) Guia nacional, focado no turismo rural.

Guía para 
descubrir 
la ruta del 

Duero

Martinez, 
M. A. D., & 

Ballesteros, J. 
A. L.

Ambito 
Ediciones 2005 Esp. 221 20 (9%)

Guia regional espanhol que trata do 
percurso fluvial do Rio Douro, desde a sua 
nascente, na parte espanhola, até a cidade 

do Porto.

Fugas. Guia 
do viajante 
Portugal‑
‑Espanha

Fernandes, J. 
M. (Dir.)

Garcias, P. (Ed.), 
Jornal Público 2007 Por. 116 8 (6%)

Guia nacional, formado por fascículos, 
com muitas fotografias. Trás ‑os ‑Montes e 

Alto Douro aparecem juntos.

Guia 
American 
Express 

 ‑ Norte de 
Portugal e 

Galiza

Vanez, R., & 
Silva, J. F. 

Livraria 
Civilização 

Editora – Dorling

2007, 
or. 

2004
Por. 264 16 (6%)

Guia internacional, focado na euro‑
‑região em questão. Dentro da divisão 

Norte de Portugal, apresenta de maneira 
conjunta Trás ‑os ‑Montes e Douro. Vila 

Real é classificada como Trás ‑os ‑Montes 
e Amarante aparece inserida no Douro.

Guía do Norte 
de Portugal Vaqueiro, V. Galaxia Editoral 2009 Galego 364 27 (7%)

Guia editado na Galiza, com foco no 
Norte de Portugal. Trata o território 

NUTS III de maneira difusa ao longo do 
tomo.

El camino 
conduce a 

más destinos

Mao, X. V. 
(Ed.)

Eixo Atlântico 
do Noroeste 
Peninsular

2009
Esp., 
Por., 
Ing.

111 6 (5%)

Guia (euro)regional que busca divulgar 
cidades da Galiza e do Norte de Portugal 

que se relacionem com o caminho de 
Santiago de Compostela. Do Douro, 

Lamego, Peso da Régua e Vila Real são 
as cidades que aparecem.

Guia Douro 
Valley Wine 

Tourism

Pires, N. G. 
V., & Santos, 

J. J. (Ed.)

Essência 
do Vinho/

Associação 
Comercial do 

Porto

2009 Por. 113 113 
(100%)

Guia regional produzido para divulgação 
da região demarcada do Douro, voltado 
para públicos de maior poder aquisitivo.
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Guia Autoria Editora Data Língua
N.º de 
págs. 
total

N.º de 
págs. 

Douro
Observações

Guia de 
Portugal de 

A a Z

Oliveira, M. 
A., & Oliveira, 

L. 

Círculo de 
Leitores 2011 Por. 360 18 (5%)

Guia nacional, organizado em torno 
de 111 grandes núcleos populacionais, 
apresentados por ordem alfabética. Do 
Douro, destacam ‑se Lamego, Peso da 

Régua, São João da Pesqueira e Vila Real.

Le Petit Futé 
Portugal

Szeremeta, S. 
(Ed.)

Nouvelles 
Éditions de 
L’Université

2011 Fra. 614 5 (1%)

Guia francês, de grande adesão pelo 
público leitor. O Douro aparece dentro do 
recorte “Vale do Douro” que, por sua vez, 
está enquadrado no item “Porto e Norte”. 
Amarante está incluída no Vale do Douro 

e Vila Real está classificada como Trás‑
‑os ‑Montes.

Roteiros 
Turísticos do 
Património 
Mundial no 

Norte de 
Portugal

s/d Turismo de 
Portugal 2012 Por. 189 184 

(97%)

Guia nacional, produzido pelo Turismo de 
Portugal, com a finalidade de divulgar o 

património mundial do Douro Vinhateiro 
e do Vale do Côa. Também trata do centro 

histórico do Porto e de Guimarães.

Na rota das 
Quintas 

históricas do 
Douro

Gonçalves, E. 
C. (Ed.)

Centro de 
Estudos de 

Desenvolvimento 
Turístico 

(CEDTUR)

2012 Por. 166 166 
(100%)

Guia regional que propõe uma viagem 
à vitivinicultura duriense. Baseado em 

material de investigação científica, foca‑
‑se no “touring cultural”.

Guia etno‑
‑gastronómica 

del Eixo 
Atlântico

Torres, R. F. 
(Ed.) Eixo Atlântico 2012 Galego 83 6 (7%)

Guia (euro)regional, focado na 
divulgação da etnografia e gastronomia 
da Galiza e Norte de Portugal. Em papel 

e online em: http://www.poctep.eu/
sites/default/files/documentos/proya 
prob0713/axenda_turistica_eixo.pdf 

Douro 
tourism 

guide/Guia do 
Douro

s/d 
InfoPortugal, S. 
A. – Turismo do 

Douro
2012 Ing., 

Por. 103 103 
(100%)

Guia regional produzido pelo Turismo do 
Douro para divulgação do território ao 

público estrangeiro.

Douro Valley: 
Journeys and 

stories

Fonseca, S. 
(Ed.)

Objecto 
Anónimo 2012 Ing. 128 122 

(95%)

Guia publicado em Portugal, com foco 
em turistas internacionais. Antes de 

entrar na descrição da região do Douro, 
ocupa seis páginas para falar do Porto. 
Mirando do Douro e Mirandela estão 

incluídas no Douro.

Douro: 
Nature’s travel 
guide/ Douro: 
Guia turístico 
da natureza

Tapada, S. 
(Ed.)

Turismo do 
Douro 2012 Ing., 

Por. 162 162 
(100%)

Guia regional produzido pelo Turismo 
do Douro para divulgação do território 
ao público estrangeiro. Especialmente 

focado no património natural, na 
paisagem, na geologia, na flora e na fauna. 

Aldeias 
vinhateiras do 
Douro: Guia 

turístico

Tapada, S. 
(Ed.)

Associação de 
Desenvolvimento 

da Rede 
das Aldeias 

Vinhateiras do 
Douro

2013 Por. 115 115 
(100%)

Guia regional produzido para divulgação 
da Rede de Aldeias Vinhateiras do Douro

Douro wine 
tourism Falcão, R.

Beira Douro 
 ‑ Associação de 

Desenvolvimento 
do Vale do Douro; 

Associação do 
Douro Histórico; 
Douro Superior

2013 Por. 95 95 
(100%)

Guia regional produzido por associações 
de desenvolvimento. Em suporte 
papel e online em: http://www.

dourowinetourism. com/ 
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Guia Autoria Editora Data Língua
N.º de 
págs. 
total

N.º de 
págs. 

Douro
Observações

Guia dois 
países, um 

destino

Rolán, P. M. 
(Ed.)

Eixo Atlântico 
do Noroeste 
Peninsular

2013 Por. 167 13 (7%)

Guia regional (Galiza e Norte de 
Portugal) com destaque para os seguintes 
tipos de turismo: religioso, patrimonial, 

etnográfico ‑cultural, enoturismo, 
natureza, de águas e termal.

Portuguese 
world heritage 

network
s/d

Rede do 
Património 
Mundial de 

Portugal

2014 Ing. 33 4 (12%)
Guia regional que busca enfatizar os 

locais portugueses inscritos na lista de 
patrimónios mundiais da UNESCO.

Short breaks 
Norte de 
Portugal

Ferreira, S. 
(Ed.)

Turismo Porto 
e Norte de 
Portugal

2015 Por. 138 32 
(23%)

Guia produzido regionalmente, 
procurando promover o território 

duriense.

Sítios 
Património 

Mundial 
Norte de 
Portugal

Ferreira, S. 
(Ed.)

Turismo Porto 
e Norte de 
Portugal

2016 Por. 51 20 
(39%)

Guia regional que busca enfatizar locais 
histórico ‑culturais do Porto e Norte de 

Portugal.

Trotamundos 
Portugal

Collins, A. C. 
G (Ed.) 

Hachette Livre – 
Anaya 2016

Esp., 
orig. em 

Fra. 
549 12 (2%)

Guia publicado originalmente em 
francês. É direcionado para o público 

de “viajantes independentes”. O Douro 
aparece dentro da última secção do guia: 
“Região vitivinícola do Alto Douro”, na 
qual Bragança e Chaves também estão 

incluídas.

De Gallaecia 
a la 

Eurorregión: 
Rutas 

turísticas 
de nuestra 

historia

Muníz, V. R., 
& Pereira, 

L. R.

Eixo Atlântico 
do Noroeste 
Peninsular

2016 Galego 121 10 (8%)

Guia (euro)regional. Segue o conceito 
“Dois países, um destino” para 

divulgação da região da Galiza e do 
Norte de Portugal

Lonely 
Planet. 

Portugal

St. Louis, R., 
Armstrong, 

K., Christiani, 
K., Di Duca, 

M., Mutic, A., 
& Raub, K.

Lonely Planet 2017 Ing. 543 16 (3%)

Muito popular entre os estrangeiros, é 
um guia internacional de publicação 
australiana. “Porto, Douro e Trás ‑os‑

‑Montes” encontram ‑se na mesma 
secção. Vila Real, por exemplo, é 

classificada como Trás ‑os ‑Montes.

Guia Total 
Portugal s/d Anaya Touring 2018 Esp. 552 4 (1%)

Guia internacional, descreve cidades, 
lugares e destinos turísticos de 

Portugal, com destaque para atrativos 
monumentais, artísticos, naturais e 

paisagísticos.

Guia Michelin 
Portugal. 

Aguilar – La 
guía verde

Orain, 
P. (Dir.) 

Penquin 
Random House

2018, 
or. 

2017

Esp., 
orig. em 

Fra.
622 16 (2%)

Guia internacional publicado 
originalmente em francês. O Douro 

aparece dentro da secção “Porto e Norte”, 
mais especificamente no item “Vale do 

Douro”. O Parque do Vale do Côa tem um 
item inteiramente dedicado a si, dentro 

da secção “Porto e Norte”.

Patrimonio 
natural, 
paraíso 

terrenal – 
Espacios 
naturales 

de la 
Eurorregión 

Mao, X. V.
Eixo Atlântico 

do Noroeste 
Peninsular

2018 Esp. 104 6 (5%)

Guia (euro)regional, focado nos parques 
e património natural do Eixo Norte 

Portugal ‑Galiza. Trás ‑os ‑Montes e Alto 
Douro aparecem em descrição conjunta. 

Online em https://www.eixo atlantico.
com/es/listado ‑publicaciones/3432‑

‑patrimonio ‑natural  ‑paraiso ‑terrenal 
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A representação da oferta turística 
do Douro nos folhetos turísticos  

dos postos de turismo

Edgar Bernardo
Maria Teresa Manfredo

Xerardo Pereiro

1. Introdução

Os folhetos turísticos são elementos essenciais da experiência do visitante no des‑
tino, e são muitos os que os solicitam ou levam para melhor se informar e orientar 
no local a visitar, ainda que em articulação com as novas tecnologias de informa‑
ção e comunicação digital. Alguns destes impressos são utilizados como simples 
orientadores da visita turística, como souvenirs e recordações, ou como fontes de 
informação básica. O seu relato seleciona determinados patrimónios culturais e 
naturais, excluindo ou invisibilizando outros. O objetivo deste capítulo é identi‑
ficar os folhetos turísticos existentes na e sobre a região do Douro nos postos de 
turismo da região, determinar qual a sua distribuição pelos postos de turismo da 
região, e analisar a diversidade da sua oferta turística municipal e regional, bem 
como a sua segmentação. Adicionalmente, pretende ‑se compreender de que forma 
o folheto influencia o visitante na escolha do destino e na formação da imagem 
do mesmo, e qual a vantagem dos folhetos sobre outros formatos de promoção 
turística. Esta investigação é feita através de um estudo de caso sobre os atuais 
folhetos turísticos da região do Douro, recorrendo ‑se a uma análise semiótica da 
linguagem turística desses folhetos (v.g., brochuras e panfletos) para interpretar e 
compreender os processos de construção, promoção e legitimação da oferta turís‑
tica “oficial” da região do Douro (NUTS III).

Este capítulo está estruturado em quatro partes. Na primeira, faz ‑se a revisão 
de alguma literatura científica sobre os folhetos turísticos. Na segunda, explicita‑
‑se a metodologia utilizada e o modelo simplificado da estrutura de análise de 
folhetos a que se recorreu. Subsequentemente, analisam ‑se os folhetos dos 19 

8. CAPÍTULO
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municípios do Douro, debatem ‑se as imagens projetadas do destino e, por último, 
conclui ‑se com uma reflexão sobre o valor dos folhetos enquanto suporte de comu‑
nicação turística promocional.

2. Enquadramento teórico

O turismo é a imagem de um país e uma outra forma de contar a sua 
história e de explorar a sua personalidade (Afonso, 2012, p. 3). 

A natureza comunicativa do turismo é por vezes descurada no meio académico 
e nas análises científicas do turismo (Wainberg, 2003). Segundo Marujo (2012), 
dos 61 cursos superiores de turismo em Portugal, apenas 32 (52%) apresentam 
unidades curriculares de Comunicação Turística, enquanto a unidade curricular 
de Marketing do Turismo, por exemplo, é obrigatória em todos eles. Na biblioteca 
online da UTAD (https://www.b ‑on.pt/https://www.b ‑on.pt/), a 31 de maio de 2019, 
encontravam ‑se 1.072 trabalhos científicos com referência à “comunicação turís‑
tica”, 3.025 trabalhos sobre “comunicación turística” e 254.849 sobre “tourism com‑
munication”, o que denota a importância desta na literatura científica. Exemplo 
disso é a existência de uma revista internacional (Tourism and Cultural Commu‑
nication Journal) que aborda de forma central esta problemática. Para além disso, 
outras publicações abordam já o turismo sob essa perspetiva. Na mesma fonte 
encontravam ‑se 339 referências a “folletos turísticos”, 15 a “folhetos turísticos” e 
2.385 a “tourism brochures”.

Assim, reveste ‑se de extrema importância analisar o turismo numa pers‑
petiva comunicacional ou semiótica. A escolha de um destino depende da infor‑
mação turística prévia que os potenciais visitantes detêm, pelo que se torna um 
elemento essencial da comercialização turística. Os estudos de comunicação 
turística iniciaram ‑se já nos anos de 1990 (Boyer & Viallon, 1994) como alternativa 
aos tradicionais estudos de marketing turístico, sendo posteriormente seguidos 
por autores como Nielsen (2002) e outros. 

Segundo Boyer e Viallon (1994), o processo de comunicação turística não 
é apenas linear e unidirecional (emissor – recetor), sendo também dialógico e 
multivariado, pois há muitos emissores e recetores. O próprio turista é, simulta‑
neamente, um emissor e um recetor de informações turísticas. A informação e 
a comunicação turísticas são essenciais na divulgação de um destino turístico 
(Marujo, 2008, 2012), na relação entre os agentes do sistema turístico e espe‑
cialmente na relação entre visitantes e visitados. Segundo Baldissera (2010), a 
comunicação turística implica a construção e disputa de sentidos no âmbito das 
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relações turísticas, através da qual se veiculam ideias, se persuadem e seduzem 

visitantes para o consumo de produtos turísticos, se liga a oferta e a procura, e 

também se toma conhecimento e consciência de determinadas realidades. 
Para Marujo (2012), as funções da comunicação turística são informar, per‑

suadir, influenciar e recordar, e a comunicação orientada para a procura tem como 

base o conhecimento sobre os gostos e as preferências dos visitantes, a construção 

de imagens que os influenciem favoravelmente na escolha do destino promovido, e 

o uso de representações para despertar o desejo e criar a necessidade de visitar um 

destino. Portanto, o turismo pode ser mais bem entendido se analisado numa pers‑

petiva semiótica, como uma linguagem (Aramberri, 2011, p. 309). A linguagem é um 

meio de comunicação e de informação que adota múltiplas formas. A comunicação 

turística implica o uso de signos, de informações, de factos, de estados mentais, de 

comunicações não ‑verbais, de mandatos, de sentimentos, etc. Ela obedece a regras, 

isto é, a uma gramática ou código linguístico, e também a sentidos e significados. 

Toda a comunicação tem um emissor, um canal e um recetor e, numa perspetiva 

semiótica básica, a sua análise deve responder a cinco questões: Quem diz? O que 
diz? A quem? Por que meio? Com que efeito? Por conseguinte, a comunicação turís‑

tica integra elementos de persuasão e relatos sobre as vantagens do consumo de 

determinados produtos e experiências turísticas. Isto pode observar ‑se na publici‑
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dade turística, na criação de marcas turísticas e na ligação sentimental e emocional 
que muitos visitantes criam com os destinos mediados pela comunicação. 

Contudo, a comunicação turística não é algo inequívoco. As imagens, rela‑
tos e marcas projetadas podem ser percebidas pelos destinatários de formas dife‑
rentes e com diversas significações, havendo, assim, uma recriação da imagem 
projetada por parte dos visitantes. Do mesmo modo, podem existir dissonâncias 
cognitivas entre a mensagem, a imagem projetada e as expectativas dos consumi‑
dores (visitantes). Por vezes, dão ‑se lutas sociais pelo reconhecimento da imagem 
e dos relatos sobre os destinos turísticos (Pereiro, 2012), e muitos elementos da 
comunicação turística obedecem a retóricas do “dever ser”, seguindo abordagens 
normativas e de controlo dos visitantes, advertindo ‑os do comportamento a ado‑
tar no destino (v.g., vestir), do que merece, ou não, ser visto. Paradoxalmente, os 
visitantes tendem a sentir uma sensação de liberdade quando, na realidade, existe 
um certo controlo social das visitas turísticas.

Dann (1996) afirmou que a comunicação turística integra nove ideias chave: 
três H (happiness, hedonism, heliocentrism), três F (fun, fantasy e fairy tales) e 
três S (sea, sex, socialization), e, ainda que exista uma pluralidade de linguagens 
do turismo, os destinos turísticos costumam posicionar ‑se globalmente através da 
criação de um mundo ideal estereotipado (Pereiro, 2012). Neste sentido, a comuni‑
cação turística, incluindo os folhetos e brochuras que aqui se analisam, são uma 
retórica para posicionar simbolicamente países e destinos. Já Aramberri (2011, 
p. 326) fala de três R (romanticismo, regressão e renascimento) para destacar os 
objetos de desejo turístico, a promessa ou fantasia de encontrar a simplicidade no 
destino, e a natureza ou o mito do autêntico e do retorno ao primigénio. 

No campo da comunicação turística destaca ‑se o folheto enquanto ferra‑
menta de promoção turística com fotografias e textos (Molina, 2004; Vega, 2011). 
O folheto pode ser impresso ou digital (quando disponível na Internet). No que 
concerne à criação de folhetos, Molina (2004) recomenda a técnica Atenção, 
Interesse, Desejo e Ação (AIDA), com o objetivo de perceber se a comunicação 
desperta a atenção, o interesse, o desejo e a ação de conhecer, de experimentar 
e visitar o destino em causa. No seu desenho, e pode dizer ‑se que também na 
sua análise, importa ter em atenção o formato, o número de páginas, o tipo e 
qualidade do papel, o número de cores, as capas, a encadernação, o número de 
exemplares e o tipo de desenho. Os folhetos constituem uma ferramenta para a 
construção da imagem de um destino, juntamente com outras como catálogos, jor‑
nais webs e apps, etc. Porém, respondem também à necessidade de informação dos 
visitantes. Neles podem encontrar ‑se mensagens, bem como valores implícitos. 
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Os folhetos não motivam per se os turistas (Molina, 2004, p. 452) e costumam 
representar um grande investimento, pois as administrações públicas do turismo 
focam significativamente a sua atividade na promoção turística. Para além de 
aspetos formais e de conteúdo, importa pensar os folhetos tendo sempre em conta 
os visitantes, e, por isso, é necessário incluir elementos tanto cognitivos como 
afetivos (Díaz et al., 2010); isto é, referências aos sentimentos ou emoções que o 
destino suscitará no visitante. Os folhetos apresentam uma função informativa, 
uma função estética e uma função sedutora, que, apesar de ameaçada pela inter‑
net, persiste ainda hoje em postos de turismo, feiras de turismo e outros espaços. 
Podemos questionar a utilidade dos folhetos; se consideram as necessidades dos 
turistas; se existe saturação no mercado turístico promocional; se fazem sentido 
como cartão ‑de ‑visita; se adotam novas funções numa sociedade cada vez mais 
digital; ou se o folheto em papel não estará obsoleto.

Segundo Tojal (2016), os folhetos são um dos elementos que influenciam 
a imagem dos destinos turísticos, são fontes de informação, tal como a TV, as 
redes sociais, a Internet, os media e as revistas de viagens. Eles devem contribuir 
para a construção da imagem turística de um lugar e, como tal, são documentos 
com valor para a compreensão da comunicação enquanto ferramenta que molda 
destinos. Todavia, atualmente, tanto os folhetos como os mapas e pequenos 
guias têm tido pouco destaque na literatura científica. Eles são concebidos como 
um consumo pontual, descartáveis e de conteúdos perecíveis (Tojal, 2016, p. 202), 
mas, por outro lado, são parte da experiência turística e influenciam a imagem 
de visitantes e visitados. Neste sentido, os folhetos e brochuras não são apenas 
fontes de informação sobre o destino; eles são também significados enquanto 
recordações de produtos turísticos, de uma forma diferente dos postais turísticos 
ou das selfies. Eles possibilitam uma conexão emocional entre os visitantes e a 
experiência do destino.

As descrições contidas nos folhetos são geralmente elogiosas, destacando as 
qualidades e virtudes dos destinos através de discursos hiperbólicos e eufóricos 
(Tojal, 2016, p. 206), com muitos adjetivos de intensificação (v. g., maravilhoso, 
excecional, fabuloso, sublime, excelente, único, impressionante, fantástico). A sua 
linguagem costuma integrar estereótipos (Lippman, 1922), formas de representação 
que afastam a complexidade de indivíduos, grupos, povos, destinos e atrações turís‑
ticas. Os estereótipos são uma forma de classificação e identificação que generaliza 
particularidades e diversidades. Simplificam, são redutores e, por isso mesmo, cos‑
tumam envolver um pensamento preconceituoso, seguir ideias cristalizadas e incu‑
tir valores, juízos e crenças. Os estereótipos são formas de ancoragem dos modos de 
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pensar das pessoas, utilizados por vezes como ferramenta ideológica que contribui 
para a construção de imaginários, também turísticos, partilhados socialmente. 

No campo do turismo, os estereótipos são cruzados entre visitantes e visitados, e 
podem ser reforçados ou questionados pelos agentes turísticos (Brewer, 1984; Pereiro, 
2012). As imagens turísticas estereotipadas apresentam, na sua aplicação nos supor‑
tes de promoção turística, pessoas felizes, de porte atlético, com corpos de modelo, 
famílias “perfeitas” e em harmonia com a natureza. Criam um marco narrativo e 
um relato com argumentos para a venda de produtos turísticos, seguindo estratégias 
persuasivas, segmentando atrativos e clientes, nem sempre com sucesso. Enquanto 
materiais promocionais do turismo, os folhetos estão repletos de elementos positivos, 
destacando o que é considerado mais relevante, mais belo e atraente, com o intuito de 
criar expectativas nos visitantes sobre o prazer e o valor da sua experiência turística 
num determinado lugar. Formam, portanto, motivações e desejos (Tojal, 2016, p. 220), 
e contribuem também para a construção da identidade turística de um destino.

3. Metodologia

Com inspiração nos trabalhos de Dann (1996), Molina (2004), Díaz et al. (2010) 
e Tojal (2016), a análise dos folhetos turísticos do Douro integrou várias fases. 
Num primeiro momento, foi desenvolvida uma recolha sistemática nos postos 
de turismo do Douro, que recebem anualmente cerca de 90.000 visitantes, como 
mostra a tabela que se segue. Este trabalho de campo permitiu identificar os folhe‑
tos de que dispunha cada posto de turismo municipal e qual o grau de importân‑
cia da comunicação em suporte papel relativamente à comunicação verbal e aos 
novos paradigmas da comunicação turística audiovisual e digital.

Município Nº visitantes Nº visitantes 
portugueses

Nº visitantes 
estrangeiros

%  
visitantes 

portugueses

%  
visitantes 

estrangeiros

Alijó 737 287 450 48,95% 61,05%
Pinhão (Alijó) – – – – –
Armamar 1.005 713 292 70,94% 29,06%
Carrazeda de Ansiães 918 837 81 91,18% 8,22%
Freixo de Espada à 
Cinta 17.32 838 894 48,38% 51,62%

Lamego 17.467 6.281 11.186 35,96% 64,04%
Mesão Frio 691 430 261 62,22% 37,77%
Moimenta da Beira – – – – –
Murça – – – – –
Penedono – – – – –

Tabela 1 
Procura turística dos 
postos de turismo do 

Douro – NUTs III, em 2016
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Peso da Régua 22.347 4.597 17.750 20,58% 79,52%
São João da Pesqueira 4.670 3.939 731 84,34% 15,66%
Sabrosa 774 246 528 31,78% 68,22%
Provesende (Sabrosa) 2.193 592 1.601 26,99% 73,01%
S. Marta de Penaguião 299 – – – –
Sernancelhe 1.751 – – – –
Tabuaço 2.481 1.443 1.038 58,16% 41,84%
Torre de Moncorvo 5.154 3.987 1.167 77,35% 22,65%
Tarouca – – – – –
Ucanha (Tarouca) – – – – –
Salzedas (Tarouca) – – – – –
Vila Nova de Foz Côa 15.762 9.735 6.027 62% 38%
Vila Real 11.774 4.733 7.041 40,19% 59,81%
TOTAL 89.755 38.658 49.047 43,07% 54,63%

Fonte: Elaboração própria com base em dados fornecidos pelos postos de turismo. Faltam os dados de 
Pinhão (Alijó), Moimenta da Beira, Murça, Penedono, Ucanha e Salzedas (Tarouca).

Após esta fase, acompanhada de revisão da literatura científica, procuraram ‑se 

modelos existentes de análise dos folhetos. Um dos primeiros modelos a ter em aten‑

ção é o de Dann (1996), que desenvolveu uma análise quali ‑quantitativa de conteúdo 

semiótico de folhetos e brochuras turísticos. Focando ‑se na imagem fotográfica dos 

folhetos, identificou diferentes perfis: fotografias com ou sem pessoas; fotografias 

só com turistas, só com locais, e com turistas e locais; fotografias sem gente (hotéis, 

praias e cenas locais). Desta forma, Dann (1996) analisou as representações das rela‑

ções entre turistas e locais, o seu exotismo e a distância entre o expectável e o expe‑

rienciado no que se refere aos imaginários turísticos. Nesta linguagem turística, a 

imagem dos folhetos corresponde aos interesses dos seus promotores (administrações 

públicas e empresários), envolvendo atributos, produtos, atividades e referentes físi‑

cos e emocionais. Também Molina (2004, p. 459) apresenta um interessante modelo 

de análise de folhetos, tendo em atenção os seguintes elementos: 

a) Atributos visuais (texto, fotografias, paisagens, tamanho da letra, tamanho 

do folheto, formato); 

b) Atributos informativos (preços de serviços, data e hora das atividades, 

contactos de telefone e outros, transportes, mapas, serviços, alojamento); 

c) Estímulos (chama ou não a atenção, é agradável, delicado, atrativo, inte‑

ressante, bonito, fascinante, fácil de recordar e compreender, cheio de 

vida, faz ‑nos sentir bem, não nos deixa indiferentes); 

d) Atrativos (fácil de ler, cor, capa impactante, bem desenhado, bom plano, 

distribuição de texto e fotografias adequadas, qualidade das fotografias, 
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informativo, divertido, fácil de abrir, lugar com atividades, histórico, 
atraente e sedutor, lugar maravilhoso, com boas vibrações);

e) Conteúdos (fácil de usar, descrições claras, atrativos da zona, fotografias 
suficientes, informação extensa, ilustrativo, clarificador, diversos lugares).

Díaz et al. (2010) elaboraram igualmente um modelo de análise de folhetos e 
webs muito operativo, com o intuito de estudar a imagem projetada dos destinos 
turísticos, algo que eles aplicaram ao caso de Fuerteventura (Canárias, Espanha). 
O modelo propõe uma ficha de análise dos folhetos que integra 13 variáveis, de 
modo a perceber como se constrói a imagem turística e qual o seu significado. 
Os autores em causa entendem a imagem turística como “un conjunto de repre‑
sentaciones mentales del conocimiento o creencias sobre los atributos físicos del 
destino turístico en su conjunto (componente cognitivo) combinadas con las valo‑
raciones y sentimientos que despierta (componente afectivo)” (Díaz et al., 2010, p. 
212; ver ainda Baloglu & Brinberg, 1997). A imagem é primeiramente construída, 
depois promovida e, finalmente, recriada pelos visitantes. As variáveis utilizadas 
para a análise dos folhetos foram estruturadas nos seguintes itens: 

a) Identificação e lugar de recolha (código, lugar e data); 
b) Promotores do folheto; 
c) Tipo de turismo e segmento; 
d) Elementos patrimoniais e slogan; 
e) Formato; 
f) Outros comentários do investigador. 
Outro modelo de análise que serviu de inspiração foi o de Manuel Tojal 

(2016), que trabalhou com um corpus documental de folhetos dos municípios 
litorais portugueses de Vila do Conde, Póvoa de Varzim e Esposende (Norte 
de Portugal). Tal como no presente estudo, o autor debruçou ‑se sobre os folhe‑
tos e brochuras produzidos por entidades públicas que recolheu nos postos de 
turismo. A sua amostra foi de 75 folhetos; menor do que a nossa, que envolveu 
19 municípios num total de 200 folhetos. Partindo de um estudo comparativo 
entre os municípios, o objetivo do seu trabalho foi descobrir os mecanismos 
discursivos dos lugares e das suas gentes, prestando especial atenção à utilização 
de estereótipos imagéticos.

Considerando os modelos e propostas acima apresentados, optou ‑se por consi‑
derar 34 variáveis de análise, agrupadas em quatro grandes blocos ou grupos. O pri‑
meiro bloco é constituído pela codificação, que atribui a cada folheto um código em 
número, a identificação da instituição responsável pela sua publicação (Câmara 
Municipal, Turismo Porto e Norte de Portugal, Junta de Freguesia, Associação 
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Empresarial, Associação Cultural ou Civil, Associação de Municípios, Museu, Insti‑
tuição Religiosa, ou outro), e o concelho a que se refere. O segundo bloco de variáveis 
é referente às características estruturais e inclui o formato físico dos folhetos (folheto, 
brochura, poster e livro), bem como a sua tipologia, diferenciada entre folhetos de 
promoção de atividades e de atrativos, ou seja, entre folhetos cujo propósito é promo‑
ver atividades específicas (indutores dinâmicos de fluxos turísticos) e folhetos com 
intenção de promover atrativos específicos (pontos ou lugares de interesse).

Promoção de atividade roteiro

Promoção de atividade religiosa

Promoção de atividade histórica

Promoção de museu

Promoção regional TPNP

Promoção municipal TPNP

Atrativos municipais (indiferenciado)

Atrativo patrimonial histórico

Atrativo patrimonial religioso

Atrativo agrícola ou gastronómico

Outro atrativo
Fonte: Elaboração própria.

O bloco seguinte traduz a componente informativa dos folhetos, com vista 
a identificar, nestes documentos, a existência de algum “slogan” ou de infor‑
mações referentes a “direções”, “contactos”, “página web”, “coordenadas GPS”, 
algum “mapa de Portugal”, “mapa da região norte”, “mapa do Douro”, “mapa do 
concelho”, ou “informações sobre restauração e hotelaria”; algum “calendário de 
atividades” (concelho ou sub ‑região), ou identificação de “atividades possíveis” 
ou de alguma forma destacadas; e, por fim, a existência de alguma informação 
sobre a instituição responsável”, a inclusão de “texto descritivo”, qual a “língua” 
utilizada, e se houve recurso ao uso de “imagens”.

O quarto e último bloco de variáveis refere ‑se à análise cruzada de texto e 
imagem, e procurou identificar as imagens usadas, bem como se estas se intersec‑
tavam com as descrições no texto, mormente sobre “natureza e paisagem,” “água 
& rio”, “vinha & socalcos”, “gastronomia”, “enoturismo”, “património edificado” 
(religioso, arquitetónico, arqueológico ou outro), “património mundial UNESCO”, 
“cultura & modos de vida”, “arte”, “artesanato”, “infraestruturas de hotelaria”, “res‑
tauração”, “turistas”, “cruzeiros”, e “museus”.

Tabela 2 
Tipologia dos 
folhetos turísticos
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Dos cerca de 200 folhetos recolhidos, foram analisados 119, ou seja, todos aque‑
les produzidos pelos municípios. Ficaram excluídos desta pesquisa os folhetos 
de empresas privadas, de outras instituições públicas do Estado e de associa‑
ções (inclusive associações de empresas, municípios ou outras). Tal delimitação 
justifica ‑se na medida em que, conforme anteriormente afirmado, esta investi‑
gação almeja compreender os processos de construção, promoção e legitimação 
da oferta turística “oficial” da região do Douro (NUTS III) produzida localmente. 
Destes 119 folhetos, a grande maioria (92) consiste em brochuras com um ou mais 
desdobramentos, sendo os restantes folhetos de página única (14) e livros (13). 
A sua dispersão pelos concelhos revelou ‑se enorme, destacando ‑se os municípios 
de São João da Pesqueira (20), Penedono (17) e Carrazeda de Ansiães (12). Em 
contraponto, os municípios de Peso da Régua (1), Tarouca (1), Sernancelhe (2) e 
Tabuaço (2) foram os municípios com menos elementos impressos encontrados. 
Na ilustração seguinte pode observar ‑se a disseminação dos folhetos analisados 
pelo território. A figura serve igualmente de referência para outras análises desen‑
volvidas nas próximas secções, nomeadamente no que concerne à informação 
contida nos folhetos e à relação entre o uso de imagem e texto.
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Fonte: Elaboração própria.

Figura 1 
Número de folhetos 

por concelho
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Antes de se avançar para a análise do conteúdo, importa referir que a recolha 
apresentada não reflete todo o universo de folhetos turísticos municipais existentes 
entre 2016 ‑2019, pois no momento da recolha, alguns folhetos turísticos munici‑
pais encontravam ‑se em fase de republicação ou com novas versões prestes a serem 
publicadas. Por outro lado, foi comum a sobreposição de vários folhetos quase idên‑
ticos, provenientes de versões ou financiamentos subsequentes, o que pode ter con‑
tribuído para inflacionar o número total dos folhetos. Todavia, como já foi referido, 
o propósito do presente estudo é fazer uma análise qualitativa dos conteúdos dos 
folhetos e não necessariamente apenas da sua dispersão no território.

4. Análise dos folhetos turísticos do Douro

Esta análise inicia ‑se com a contabilização das diferentes tipologias de folhetos 
turísticos existentes. Os dados mostram que quase metade dos folhetos remete 
para um padrão que procura promover de forma indiferenciada os atrativos ou 
atividades existentes (28%) ou as rotas específicas dos concelhos que promovem 
(21%). O segundo grande grupo de folhetos destaca e promove, de forma exclusiva, 
o património histórico (16%), museus (9%), ou outros atrativos pontuais (9%) do 
município (ver figura 2, a seguir).
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Fonte: Elaboração própria.

Figura 2 
Tipologia dos 
folhetos, em 
percentagem
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Estes dados indicam que, para além de atrativos mais generalizáveis ou rotas 
muito específicas, o património histórico é percecionado, à escala local, como a 
principal (ou até exclusiva) mais ‑valia com potencial turístico. A construção desta 
identidade baseada no património edificado sobrepõe ‑se, por exemplo, à promo‑
ção de atividades de desporto e lazer ou da cultura local, seja ela gastronómica, 
religiosa ou outra. Da mesma forma, foi possível observar que são mínimas as refe‑
rências a atrativos ou atividades fora do concelho (tanto nos municípios vizinhos, 
como na própria sub ‑região Douro ou do Norte de Portugal). Mesmo a promoção 
de rotas, como se pode ver na figura seguinte, concentra ‑se sobretudo dentro de 
alguns concelhos específicos. Tal gráfico torna claro que a promoção indiferen‑
ciada dos atrativos locais é, de facto, a mais representativa e a mais presente.
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Fonte: Elaboração própria.

No que concerne à componente informativa destes documentos, verificou ‑se 
que 57,1% não recorrem ao uso de slogans ou frases promocionais que transmitam 
a ideia de diferenciação ou de apelo à visita. Em termos de promoção turística, este 
dado pode ser visto como preocupante, já que os slogans são ferramentas impor‑
tantes nesse sentido (Pike, 2005), uma vez que procuram captar o imaginário do 
potencial consumidor ao recorrerem a frases simples, chamativas e afetivas, ao 

Figura 3 
Tipo e número de 

folhetos por concelho
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mesmo tempo que informam sobre características do produto ou destino (Galí et 
al., 2016). Adicionalmente, 58,8% dos folhetos contêm direções. No entanto, estas 
informações consistem quase exclusivamente na morada da própria sede insti‑
tucional do município, sendo residuais os dados sobre as direções para o posto 
de turismo ou para qualquer outro ponto de referência dentro ou fora da sede de 
concelho. Para além disso, 86,6% dos folhetos contêm contactos relevantes, na 
maioria dos casos, novamente da câmara municipal. Mesmo a presença das coor‑
denadas de GPS, que poderia contrabalançar esta carência, revela ‑se em apenas 
19,3% dos casos. Todavia, a maioria dos documentos (63,9%) fornece aos leitores 
o endereço digital da câmara municipal, onde poderá possivelmente encontrar ‑se 
informação adicional.

Uma informação comum a colocar em folhetos turísticos consiste na identi‑
ficação da localização dos pontos de interesse, e do próprio território, num mapa 
de escalas variáveis, da cidade ou vila em relação a todo o país. Da presente 
recolha concluiu ‑se que apenas 15,1% dos folhetos apresentam uma ilustração 
que contextualiza Portugal, sendo que mesmo a sub ‑região Douro surge apenas 
em 18,5% dos casos. Em contrapartida, o mapa do concelho surge em 42% dos 
folhetos. O cruzamento destes dados pode indicar a baixa relevância atribuída 
pelas próprias administrações públicas à contextualização dos concelhos no ter‑
ritório regional e nacional, ou seja, como os folhetos turísticos em análise foram 
produzidos pelos próprios municípios, é possível inferir ‑se que as autarquias 
durienses não estarão a atribuir a devida relevância à sua própria contextua‑
lização no território regional ou nacional. Isto pode também ser indicativo da 
pouca importância atribuída ao fortalecimento de redes de cooperação turística, 
tanto regionais, quanto nacionais. No mesmo sentido, é de considerar que o 
facto de os panfletos produzidos pelos concelhos estarem presentes apenas no 
próprio concelho, ou em alguns concelhos vizinhos, mostra que os municípios 
assumem que, dado que o turista já se encontra no local, não necessitará de refe‑
rência geográfica adicional. Isto põe em causa a utilidade destes folhetos fora do 
concelho, tanto à escala regional como nacional, ou mesmo ibérica, reduzindo 
substancialmente a sua eficiência promocional.

Mesmo à escala do concelho, os folhetos tendem a não dispor de informa‑
ção sobre a hotelaria e restauração. Apenas 19,3% contêm informação sobre onde 
pernoitar localmente, ou mesmo onde fazer refeições (17,6%). Do mesmo modo, 
no tocante às informações relativas às atividades e respetivo calendário, apenas 
8,3% dos folhetos referem o calendário de atividades a desenvolver no município, 
e apenas 0,8% identificam as atividades da região do Douro. No que respeita às 
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atividades ao dispor dos visitantes, 71,7% dos documentos apontam para ativida‑
des locais e 0,8% para atividades no resto da sub ‑região (a mesma percentagem 
do número de folhetos turísticos sem identificação clara do seu promotor).

Os dados sobre as línguas em que os folhetos foram impressos, apresenta‑
dos na figura 4, revelam uma esmagadora predominância da língua portuguesa, 
coexistindo, em menor escala, a opção multilingue de mais de três línguas (12%) 
e bilingue com as opções de português e inglês (8%). Importa destacar o número 
extremamente baixo de panfletos existentes em língua espanhola, apesar da 
grande proximidade geográfica entre o Douro e a Espanha e do volume de turistas 
internacionais provenientes deste país para o norte de Portugal. 
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Fonte: Elaboração própria.

Recorde ‑se que o norte de Portugal faz fronteira, com a Galiza, a norte e com 
Castela e Leão, a leste. Isto torna o público espanhol importante, num mercado 
turístico de proximidade, com facilidade de acesso ao Douro, seja por via terrestre, 
aérea ou fluvial (via rio Douro por Barca D’Alva). Daí que Espanha seja conside‑
rada um mercado estratégico para as políticas do turismo em Portugal desde o 
Plano Estratégico Nacional do Turismo (PENT) de 2007 (Turismo de Portugal, 
2007), tendo este mercado contribuído com 916.457 dormidas no Norte de Portugal 

Figura 4 
Língua utilizada 

nos folhetos, em 
percentagem
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em 2017, muito acima de qualquer outra nacionalidade estrangeira (Turismo de 
Portugal – Travel BI, 2018). Se, como mencionado acima, os mapas encontrados 
nos folhetos da amostra são sobretudo representações gráficas dos limites territo‑
riais dos concelhos, e se considerarmos que até mesmo a língua dominante nesse 
conjunto de impressos é o português, sai reforçada a ideia de que os folhetos do 
Douro parecem apenas direcionados para turistas nacionais, conhecedores do 
território norte de Portugal, ignorando o grande fluxo de visitantes do turismo de 
proximidade proveniente de Espanha.

Até ao momento, a análise centrou ‑se numa abordagem descritiva da estru‑
tura interna e externa dos folhetos. Doravante, na próxima secção, abordam ‑se 
com atenção os seus conteúdos, concretamente o uso do texto e da imagem nos 
folhetos de promoção turística dos municípios do Douro.

5. A imagem no turismo, no Douro e nos seus folhetos

Segundo Lavrador (2011), o Douro é uma região com identidade vinhateira conso‑
lidada, cuja identidade e caráter vinhateiro repousam na sua história, nas castas, 
na vinha e na paisagem. Além disso, segundo a mesma autora, o vinho do Porto 
e o vinho do Douro ajudam a criar uma paisagem única e um mosaico vitícola no 
qual o enoturismo apresenta uma prática turística importante. Ainda assim, esta 
autora reconhece fraquezas na utilização das imagens promocionais, sobretudo 
quando ligadas aos seguintes aspetos: o rio (elemento estruturante da região), as 
adegas do Douro superior, o xisto, as castas. Também sem representação promo‑
cional estaria ainda, de acordo com Lavrador (2011), o património arqueológico 
e religioso, as quintas e os monumentos, o rio Douro no Baixo Corgo e as adegas. 
Existiria, assim, um défice de iconografia na história e no enoturismo (provas, 
festas, eventos). 

O conceito de imagem turística implica um conjunto de multiplicidades de 
perspetivas, que podem considerar com maior atenção as características de per‑
ceção global (Fakeye & Crompton, 1991; Valls, 1992) e individual (Seaton & Benett, 
1996), de representação mental de caráter subjetivo (Alhemoud & Amstrong, 1996; 
Milman & Pizam, 1995), afetivo (Baloglu & Brinberg, 1997), ou cognitivo (Dadgos‑
tar & Isostalo, 1995). Pela sua multidimensionalidade, a imagem turística pode ser 
assumida sob várias perspetivas, mas centra ‑se, inevitavelmente, no apelo do pro‑
duto ao consumidor, isto é, pretende destacar um produto e a sua pretensa relação 
com uma ideia, um valor, um sentimento ou uma atitude. Constrói uma perceção 
que se torna mais relevante do que a sua real existência. A imagem turística pro‑
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cura promover um conjunto de atributos tangíveis e intangíveis, que cruzam o real 
e o ideal, o concreto e o abstrato.

Como tal, é necessário compreender as dinâmicas e as posições tomadas na 
construção e promoção da imagem turística de um destino, já que estas podem 
não só determinar o seu sucesso ou fracasso mercadológico, mas também revelar 
representações e lutas sociais a respeito do seu património cultural e natural, por 
exemplo. Este complexo processo envolve, inclusive, uma ligação entre a imagem 
de um destino turístico e a perceção do próprio turista (Camprubí, 2012), agregada a 
estereótipos provenientes de outros media, discursos históricos, políticos, livros, etc. 
O imaginário está fortemente ligado à própria seleção das imagens escolhidas, que 
funcionam como um importante reforço ao discurso (Moriarty, 1985), e vice ‑versa. 

A imagem de um destino é o eco constante de perceções, sensações e pré‑
‑conceitos (Echtner & Ritchie, 1993) assumidos como reais e que tomam a parte 
pelo todo (Smith, 2005). É um processo que implica uma resposta ou interpreta‑
ção por parte do turista, que parte de mensagens expressas e procura respostas 
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racionais e emotivas (Beerli & Martin, 2004; Gallarza et al., 2002; McGregor, 2000; 
Walmsley & Young 1998).

Na preparação de folhetos turísticos que visam a promoção de um destino, 
são esperadas mais do que simples inventariações descritivas de atrativos, servi‑
ços ou listas de património. Se o objetivo principal de uma brochura é informar, 
persuadir e relembrar os turistas (Holloway, 2004), captar a sua atenção e motivá‑
‑los a conhecer um destino exige competências e capacidades técnicas específicas 
num mercado competitivo como o turístico.

Daí que organizações, instituições públicas, associações culturais etc. recor‑
ram a empresas e técnicas de marketing para potenciar o sucesso da promoção 
do seu destino através, por exemplo, de folhetos turísticos, sites, brochuras, publi‑
cidade televisiva, entre muitas outras plataformas de comunicação massificada. 

Enquanto processo criativo, a construção, ou reconstrução, da imagem de 
um destino implica considerar a identidade percecionada que esse destino tem, 
quais os fatores específicos que condicionam a experiência e opinião dos turistas 
que o visitam e, ainda, alguns fatores externos como os interesses particulares 
dos seus promotores, sejam eles privados ou públicos (Niskala & Ridanpaa, 2016). 
A imagem de um destino não é uma mera interpretação passiva no imaginário do 
turista (Urry, 1990); ela parte de quem publica a mensagem, podendo ter intenções 
e origens explícitas e implícitas que extravasam o próprio destino (Gunn, 1972), 
podendo até partir dos próprios turistas (Gartner, 1994). Isto pressupõe que a ima‑
gem promovida não se sobreponha obrigatoriamente à experiência subjetiva do 
indivíduo (Hunter, 2012).

Os folhetos turísticos são um bom exemplo de uma ferramenta que pode criar 
uma imagem de um destino turístico ao mesmo tempo que responde à necessi‑
dade de saciar a procura de informação pelos turistas, seja pelo formato de bro‑
chura, poster, livro ou folheto (folhetim), ou seja por outras características como 
o tamanho, o grafismo e a qualidade da impressão (Pennisi et al., 2011; Pritchard 
& Morgan, 1995). Adicionalmente, são uma forma de comunicação mais barata 
para os promotores e de fácil recolha e transporte para os turistas, e possuem na 
sua estrutura interna um texto descritivo com títulos e cabeçalhos destacados, 
também importantes para captar a atenção dos turistas. 

As brochuras são um bom exemplo da versatilidade, simplicidade e descar‑
tabilidade dos folhetos (Molina et al., 2010; Pritchard & Morgan, 1995), devendo 
ser reconhecidas, sobretudo, como elementos de mediação preferenciais para os 
turistas (Loda, 2011), já que constituem uma fonte de informação credível acerca 
do destino, geralmente com fotografias, informações sobre a hotelaria e restaura‑
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ção, atividades e eventos (Selwyn, 1990), mapas, contactos, coordenadas de GPS, 
direções, etc., numa dinâmica que se pretende equilibrada entre a atratividade e 
o conteúdo (Getz & Sailor, 1994).

Em suma, a linguagem escrita e os elementos visuais são os fatores ‑chave 
para gerar um discurso específico sobre a imagem e identidade de um destino 
(Adams, 2004; Jorgensen, 2004). A articulação entre o texto e a imagem é um 
campo ainda por explorar (Salim, 2017), mas essa combinação é a base da fór‑
mula de um folheto turístico (Dann, 1996; Hallet & Weinger, 2010), pelo que deve 
ser cuidadosamente considerada, sob pena de não compreendermos esta forma 
de representação da realidade (Midalia, 1999), seus impactos e implicações.

Os folhetos turísticos do Douro relativos a 2018 ‑2019 foram usados na cons‑
trução de uma base de dados, dividida em vários grupos ou blocos, sendo que o 
último continha 17 variáveis analisadas como imagem e como texto. Com esta 
análise pretendeu ‑se compreender de que forma são construídos a imagem e o 
imaginário do destino Douro nos folhetos turísticos, bem como de que forma 
o texto e as imagens se reforçam mutuamente nesse objetivo. Podem ver ‑se, na 
figura 5, as variáveis analisadas e a forma como estas foram sub ‑agrupadas em 
quatro núcleos, a saber: paisagem, património, cultura e turismo. Esta escolha 
teve como referência o documento do Turismo de Portugal publicado em 2017, 
Estratégia Turismo 2027, que estipulou os seguintes ativos de Portugal.
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Fonte: Elaboração própria.

À exceção do ativo “mar e eventos artístico ‑culturais, desportivos e de negó‑
cios”, os demais atrativos encontram correspondência com as variáveis analisadas 
neste capítulo, ainda que, em alguns casos, se tenha optado por subdividir ou 
agrupar variáveis, dada a sua importância e/ou frequência no território. Exemplo 
disso é a separação de gastronomia e vinhos em duas variáveis (gastronomia e 
enoturismo, respetivamente); outro é a divisão de “história, cultura e identidade” 
em múltiplas variáveis a analisar separadamente.

No que respeita à variável “natureza & paisagem”, do primeiro subgrupo 
“paisagem”, os valores percentuais brutos revelam a sua presença em 58,3% dos 
elementos textuais dos folhetos analisados e em 70,8% dos elementos imagéticos. 
Esta variável integra elementos escritos ou em imagem que aludem a caracterís‑
ticas naturais do território, enquanto as outras variáveis, “água & rio” e “vinha & 
socalcos”, dizem respeito a aspetos específicos da natureza e paisagem referencia‑
das como específicas do Douro, como sejam o rio Douro e a produção vitivinícola. 

Figura 5 
Variáveis analisadas  
e correspondência 
com os ativos 
turísticos definidos 
pelo TPNP
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Tendo em conta que o Douro é uma sub ‑região do norte de Portugal associada 
a uma imagem agrícola, vitivinícola de montanha, atravessada pelo rio Douro, seria 
de prever que os folhetos turísticos dos seus 19 municípios fizessem referência a 
estas características, a par de outras específicas de cada concelho. A imagem, valo‑
res e perceção do Alto Douro Vinhateiro como algo transversal a todo o território é 
comum e amplamente debatida por vários autores (Bernardo et al., 2018), condicio‑
nando e generalizando a imagem do território como um todo homogéneo.

Os dados mostram que “água & rio” é uma variável presente em 46,2% dos 
textos dos folhetos turísticos, enquanto imagens alusivas a água e rio surgiram 
em 55,5% dos folhetos. No que se refere à “vinha & socalcos”, esta variável esteve 
presente em apenas 26,9% das descrições e em 37,8% das imagens, o que revela 
um maior relevo atribuído ao rio do que à própria paisagem duriense patrimo‑
nializada. Apesar de desta variável apresentar valores inferiores à anterior, e tal‑
vez até inferiores ao esperado dada a importância atribuída à patrimonialização 
UNESCO, importa recordar que vários municípios do Douro não estão contem‑
plados pela região vitivinícola demarcada, não procurando, por isso, destacar a 
produção de vinho ou a existência de socalcos, mas promovendo sim outro tipo 
de produção agrícola ou paisagem.

Os folhetos turísticos do Douro vão ao encontro do princípio do uso da natu‑
reza nas imagens e no discurso como forma de atestar a ideia de naturalidade 
(Dann, 1996; Hughes, 1995; Kress & Van Lueween, 1996) e de construir ou reforçar 
uma ideia sobre o destino (Berger & Luckmenn, 1966; Burr, 1995). A credibilidade 
do uso desta técnica no âmbito da promoção turística numa perspetiva de marke‑
ting pode ser encontrada noutros exemplos (Brito & Pratas, 2015; Salim, 2017).

Já o subgrupo “património edificado” contém as seguintes variáveis: 
“património arquitetónico”, referente a edificações com valor arquitetónico 
reconhecido não específico como pontes, fachadas, pelourinhos; “património 
religioso” que remete para construções de cariz religioso como igrejas, sés, etc.; 
“património arqueológico” que destaca achados ou edificações arqueológicas; 
“património UNESCO” que promove a marca ou certificação UNESCO como o 
Alto Douro Vinhateiro, a olaria de Bisalhães ou as gravuras do Vale do Côa; e, 
por fim, “património outro” que se refere a património ou áreas edificadas não 
específicas como descrições ou imagens genéricas de cidades, vilas, aldeias, ou 
edifícios sem referencial patrimonial claro ou identificável.

A análise ao património edificado nos folhetos turísticos revelou que o tipo 
de património mais presente nos textos (69,7%) e nas imagens (59,7%) foi “outro”, 
ou seja, património não identificável ou distinguível. Isto poderá ser indicativo 
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de falta de reconhecimento dos elementos mais relevantes a promover no que se 
refere ao património local, acabando os folhetos por destacar atrativos ou ativi‑
dades não específicas, e até sem características particularmente únicas ou rele‑
vantes. Um exemplo da incapacidade de definição de prioridades ou de elementos 
relevantes é o destaque atribuído ao património religioso em todos os concelhos 
(52,9% na descrição textual e 51,3% na imagem). Mesmo sendo o património reli‑
gioso edificado digno de relevância, em muitos lugares de Portugal, verificou‑
‑se que todos os concelhos do Douro o promovem e destacam como sendo um 
património diferenciador.

O “património arquitetónico” encontra ‑se referido em metade dos folhetos 
(texto 49,6% e imagem 51,3%) e tende a promover castelos, edifícios públicos, edi‑
fícios privados, pontes e vários outros tipos de património edificado, ao passo que 
as restantes variáveis deste subgrupo estão substancialmente sub ‑representadas. 
O “património arqueológico” é claramente considerado menos relevante, em par‑
ticular nas imagens dos folhetos (26,9%), estando ligeiramente mais presente nos 
textos 38,7%. Estes valores são surpreendentes dada a riqueza arqueológica do 
território duriense, montra do processo civilizacional humano, em particular do 
neolítico ao período romano, com património de reconhecida importância cientí‑
fica internacional, mas que carece de promoção turística adequada nos folhetos.

Talvez o caso mais surpreendente seja o facto de a menção à UNESCO ser, 
de longe, o tipo de categorização patrimonial menos presente, surgindo em 26,1% 
dos textos e em 8,4% das imagens. Contrariamente ao que se poderia esperar, as 
alusões à patrimonialização pela UNESCO são escassas nos textos e tímidas nas 
imagens, existindo somente através da utilização do próprio símbolo ou marca 
registada “património mundial”. Por outras palavras, os principais atrativos da 
sub ‑região Douro têm escassas menções ou destaque nos folhetos turísticos. 
Mesmo considerando que as gravuras de Foz Côa estão circunscritas a apenas 
um dos concelhos, o Alto Douro Vinhateiro atravessa grande parte do território, 
sendo, portanto, de esperar um destaque transversal desse património mundial 
na amostra analisada, o que não é de todo o caso.

O grupo denominado “cultura” envolveu a análise dos folhetos no que con‑
cerne às variáveis designadas como: “cultura & modos de vida”, quando continham 
imagens e textos com referências à identidade local/regional, seus hábitos e cos‑
tumes; “arte”, quando faziam menção a manifestações artísticas tais como artes 
cénicas, plásticas, literatura e eventos envolvendo cinema ou música; “artesanato”, 
quando aludiam a produtos resultantes de trabalho manual e que utilizam matéria‑
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‑prima natural e modos de produção não industriais; e “gastronomia”, quando con‑

tinham imagens e textos com referência a comida, alimentação, restauração, etc. 

Observou ‑se que, para o grupo “cultura”, a menção à “cultura e modos de vida” 

é a que mais surge (presente na descrição textual de 79% dos folhetos e em 69,7% das 

imagens). Em seguida, surge a ocorrência da menção à gastronomia nos folhetos, 

ocupando uma percentagem de 42,9% e 28,6% da frequência em forma textual e em 

forma de imagens, respetivamente. A referência à arte marca presença nos folhetos 

do Douro de forma minoritária, com 27,7% em imagens e 23,5% em texto. Apesar de 

o Douro ser palco da produção de inúmeros objetos artesanais singulares – como é o 

caso da cerâmica do barro preto de Bisalhães, das máscaras de Lazarim, dos traba‑

lhos em cestaria, linho, latoaria, entre outros –, constata ‑se o pouco destaque dado a 

estes elementos da cultura material nos folhetos analisados. Apenas 11,8% abordam 

estes conteúdos em forma de texto e 10,9% fazem ‑no em forma de imagens.

Já no eixo denominado “turismo” foram agrupados elementos que surgem 

nos folhetos referentes à presença textual ou imagética de cinco variáveis, a saber, 

enoturismo, hotelaria, realização de passeios de cruzeiro, museus e turistas. 
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Trata ‑se do grupo com os valores mais baixos no que concerne à sua frequência 
nos folhetos analisados. A variável “museu” foi a mais mencionada neste eixo, 
apresentando percentagens equilibradas de menção textual e menção imagética 
(com 35,3% e 37,8%, respetivamente). As variáveis “enoturismo e hotelaria” são 
mais frequentes na descrição escrita do que sob a forma de imagens. No caso do 
enoturismo, esse índice atinge os 32,8% quando se trata de texto, ficando ‑se pelos 
13,4% quando se trata de imagem. Já a menção à hotelaria ocorreu em 22,7% dos 
textos dos folhetos e em apenas 5,9%, das imagens. 

Os turistas também marcam presença nos folhetos do Douro. Para a amostra 
em foco, 33,6% dessa ocorrência dá ‑se sob a forma de imagens e 12,6% de texto. 
É pertinente considerar que, apesar de o propósito dos folhetos contemplar a cap‑
tação de visitantes, estes raramente estão representados nas imagens, à seme‑
lhança do que acontece com os habitantes locais. Pode inferir ‑se que a presença 
de pessoas nas imagens é preterida em relação aos monumentos e às paisagens, 
sublinhando uma promoção dos lugares, presentes e passados, em detrimento das 
pessoas, favorecendo ‑se a imagem de um território desumanizado, um lugar de 
história sem espaço para estórias, vivências e experiências com o “outro”.
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Em suma, e de um modo geral, é possível afirmar ‑se que as percentagens 
das frequências não diferem muito de variável para variável. O gráfico radial 
reflete esta proximidade, tanto para a linha referente à imagem quanto para a 
linha referente à descrição textual das variáveis consideradas. Para além disso, 
pode observar ‑se neste gráfico que, considerando os folhetos analisados, a cons‑
trução da identidade turística do Douro (resultado do esforço das autarquias na 
promoção dos patrimónios culturais e naturais dos municípios) pauta ‑se por um 
conjunto de representações que, em regra, elege como atributos principais do des‑
tino “natureza e paisagem”, “património edificado” (“arquitetónico” e “outro”) e 
“cultura e modos de vida”. Surpreendentemente, apesar da prevalência da variá‑
vel “cultura e modos de vida”, o grupo “cultura” tem das variáveis menos presentes, 
especificamente a “arte” e o “artesanato”, e mesmo a “gastronomia”. 

Aliás, não será arriscado afirmar que as descrições e as imagens encontradas 
nos folhetos em análise atribuem pouca importância a aspetos ligados à vida na 
comunidade local/regional, à identidade cultural, aos hábitos e costumes durien‑
ses, ou seja, a aspetos ligados aos recursos culturais e sociais endógenos distinti‑
vos de cada sítio, como é o caso da gastronomia e do artesanato duriense. Esta é 
uma constatação intrigante, pois todos os elementos em causa são muito relevan‑
tes na formação da experiência turística, sobretudo em contextos marcados por 
paisagens rurais (Carvalho et al., 2014), como é o caso da NUTS III.

6. Conclusões

Nesta análise levou ‑se a cabo uma recolha dos folhetos turísticos recomendados nos 
postos de turismo de cada um dos 19 concelhos do Douro e construiu ‑se uma base de 
dados que permitisse conhecer a sua distribuição, caracterização e particularismos 
em todo o território duriense, especificamente a forma como é implementado o uso 
da “imagem” nos folhetos, com particular relevo para as fotografias e desenhos usa‑
dos na promoção de cada concelho. Seguiu ‑se o exemplo metodológico qualitativo 
de outros investigadores (Kress & Van Lueween, 2006; Niskala & Ridanpaa, 2016), 
usando um modelo de base de método visual para a categorização e segmentação das 
variáveis referentes às imagens (Hunter, 2012). Não foram considerados quaisquer 
folhetos de empresas privadas e, apesar de considerados na análise global, não foram 
analisados comparativamente folhetos referentes a atividades ou atrativos específicos 
de cada concelho, como museus, feiras, festas e romarias.

Os dados mostram que os folhetos procuram promover atrativos e atividades 
turísticas circunscritas a cada território de forma tendencialmente isolada e desu‑
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manizada, sem uma tentativa evidente de harmonização gráfica, textual ou ilustra‑
tiva. Surgem repetidas identificações de património histórico e religioso de modo 
genérico, sem particular atenção atribuída às patrimonializações UNESCO pre‑
sentes no território, às atividades culturais, desportivas e de lazer, ou mesmo às 
informações básicas como contactos de hotelaria, restauração, postos de turismo, 
mapas do território duriense ou do norte de Portugal. Recorde ‑se que os folhetos 
são representações culturais textuais e visuais dos destinos, recorrendo a imagens 
e relatos que uniformizam discursos sobre as identidades dos lugares. São instru‑
mentos que, seletivamente, mostram apenas alguns lados do destino orientados aos 
visitantes, muitas vezes sem ter em atenção os seus gostos específicos.

Os folhetos turísticos analisados apresentam uma desassociação coletiva, em 
que as partes se promovem individualmente e competem entre si. São escassos os 
folhetos com produtos agregados a toda a região do Douro. São pensados e imple‑
mentados de e para o concelho, numa escala micro que obedece às identidades 
e preferências locais por determinados produtos e atrativos turísticos. Isto é, os 
folhetos são micromunicipais, muitas vezes sem grande mapeamento relacional 
dos municípios ou da região Douro – Norte – Portugal – Europa, criando difi‑
culdades de interpretação cognitiva aos visitantes. Só o Turismo Porto e Norte 
de Portugal parece procurar criar produtos agregados ao nível da região norte, 
pensados para uma distribuição independente da localidade ou concelho onde são 
oferecidos nos postos de turismo, inclusive em feiras nacionais e internacionais. 

Atualmente, o uso do folheto está a ser questionado e a sociedade digital trans‑
forma o suporte papel noutra função social, o que ocorre também no caso da região 
do Douro, onde parte dos turistas que visita os postos de turismo leva folhetos com 
motivações informativas, mas também como recordação. Isto é uma prática turís‑
tica habitual entre os visitantes do Douro, pelo que o papel, o conteúdo e a função 
dos folhetos municipais e regionais deverão ser mais bem pensados. A comunicação 
turística do Douro precisa de um debate profundo sobre o que se quer comunicar e 
apresentar aos visitantes, de forma a conciliar a diversidade e pluralidade identitá‑
ria da região com a necessidade de uma imagem de marca. No campo do turismo 
do Douro, existe uma tensão imaginária e representacional entre um exotismo 
tradicionalista, quase primitivista, repleto de mistério, nostalgia, historicismo e 
arcaísmo, e um modernismo futurista que renova a tradição contemporizando ‑a. 
Fica então a questão: como nos queremos mostrar e representar face ao mundo? 
Sugere ‑se que, em futuras publicações, se considerem estes resultados, e que os 
folhetos turísticos do Douro possam corrigir a sua promoção e até capitalizar o seu 
incremento nos mercados nacional, de proximidade e internacional.
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Etnopaisagens da sub -região Douro 
na rede social Instagram

Fernando Cruz

1. Introdução

A eleição de locais turísticos quer por operadores, quer por potenciais consumido‑
res, tem por base múltiplas fontes, nas quais se incluem as redes sociais. Nestas, 
existe informação sob a forma de imagem e/ou texto, eventualmente complemen‑
tada com ligações a páginas web com esclarecimentos adicionais. No entanto, 
à semelhança dos folhetos, não existe uma oferta com vista à comercialização 
imediata, embora consideremos que não deixa de contribuir para a criação dessa 
vontade nos turistas (Bernardo et al., 2021). Assim, a relação entre a publicação e a 
concretização da visita é procrastinada no tempo. Porém, o facto de as publicações 
no Instagram não motivarem, por si, o consumo turístico não impede as entidades 
públicas de reconhecerem a importância das redes sociais neste domínio.

Nas últimas décadas, as novas tecnologias de informação e comunicação 
têm mudado o paradigma da procura de informação sobre os destinos turísticos 
por parte dos consumidores (Jacobsen & Munar, 2012; Xiang & Gretzel, 2010). 
A título de exemplo, veja ‑se o estudo sobre os residentes de Hong Kong de Lo et al. 
(2011), onde se concluiu que 89% dos turistas fazem registos fotográficos das suas 
viagens, enquanto 41% publicam fotografias desses itinerários nas redes sociais. 
A multiplicidade de fontes e canais turísticos desenvolveu nos indivíduos uma 
atitude proactiva na procura, seleção, decisão, reserva e recomendação de viagens, 
meios de transporte, alojamento, atividades de ócio e lazer. A comercialização 
online ganhou preponderância no sector turístico e a compra é influenciada pelos 
comentários de outros consumidores (Wichels, 2018). Neste aspeto, os canais com 
maior poder de influência são os comentários dos líderes de opinião (ou “influen‑
ciadores”) de pequenos grupos, em redes sociais como o Facebook ou Instagram, 
blogues de viagens e aplicações como a TripAdvisor, seguidos das recomendações 
de amigos e familiares, via comunicação interpessoal (Wichels, 2018).

9. CAPÍTULO



D O U R O  T U R Í S T I C O

• 218 •

A partir do final do século XX e, em particular, desde a classificação pela 
UNESCO1 do Alto Douro Vinhateiro e dos sítios pré ‑históricos de Arte Rupes‑
tre do Vale do Côa como Património Mundial da Humanidade, verifica ‑se uma 
crescente e diversificada exploração turística da região do Douro (Cruz, 2019a; 
Joukes & Rachão, 2019; Santana, 2019a). Assim, devido às viagens realizadas na 
região, o Douro é objeto de milhares de publicações nas redes sociais. Contudo, 
importa delimitar e caracterizar territorialmente a região – objeto de estudo – que 
para Bernardo et al. (2018), não é tarefa fácil, dada a multiplicidade e extrema 
complexidade das abordagens passíveis de serem adotadas. 

Em termos administrativos, o Douro é uma sub ‑região enquadrada na NUTS 
II ‑ Norte de Portugal, que ocupa cerca de 19% da área territorial da Região Norte, 
com cerca de 4.100 km2 (GEPE, 2011). Integra 19 concelhos2, que se encontram 
distribuídos pelos distritos de Bragança, Guarda, Vila Real e Viseu. Contudo, ape‑
sar da organização territorial prevista na lei, Bernardo et al. (2018) dão conta de 
diferentes delimitações, sendo que entidades como a Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR ‑N) e a Entidade Regional de Turismo 
do Porto e Norte (ERTPNP) apresentam delimitações distintas. Por outro lado, a 
atual Estratégia de Marketing Turístico do Porto e Norte de Portugal (2015 ‑2020) 
apresenta uma divisão das áreas turísticas do Norte em que faz coincidir o territó‑
rio do Douro à área correspondente da NUTS III – Douro (ERTPNP, 2015), sendo 
esta, no entanto, discordante do Plano de Desenvolvimento Turístico do Vale do 
Douro (PDTVD) que vigorou entre 2007 e 2013.

Sobre esta controvérsia, importa ainda considerar o Alto Douro Vinhateiro3, 
que incorpora apenas uma parte (cerca de 25.000 hectares) do território da NUTS 
III, mas que é, muitas vezes, “convertido numa metonímia de um conjunto maior 
e também numa metáfora ou analogia que ajuda a construir o relato identitário da 
região e dos seus produtos (e.g. vinho do Porto, vinho do Douro, vinhos espuman‑
tes, turismo, etc.)” (Bernardo et al., 2018, p. 13). Neste sentido, no presente estudo 
ter ‑se ‑á especial atenção à sub ‑região Douro (NUTS III), por ser aquela que, no 
nosso entendimento, mais se aproxima da verdadeira aceção do Douro e onde o 
Alto Douro Vinhateiro é uma área geográfica de eleição. 

1 Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (http://whc.unesco.org/fr/list/).

2 Alijó, Armamar, Carrazeda de Ansiães, Freixo de Espada à Cinta, Lamego, Mesão Frio, Moimenta da 
Beira, Murça, Penedono, Peso da Régua, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, São João da Pesqueira, 
Sernancelhe, Tabuaço, Tarouca, Torre de Moncorvo, Vila Nova de Foz Côa e Vila Real.

3 Núcleo representativo da Região Demarcada do Douro, reconhecido pela UNESCO a 14 de dezembro 
de 2001, como Património Mundial da Humanidade.
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Partindo de uma abordagem antropológica de natureza exploratória, os objetivos 
deste estudo são verificar a aplicabilidade do conceito de etnopaisagem (Appadurai, 
2010) à rede social Instagram, e, em caso positivo, identificar e caracterizar as etno‑
paisagens durienses, a partir do levantamento de publicações sobre o #douro na men‑
cionada rede social. Pretende ‑se igualmente conhecer e debater a representatividade 
geográfica de tais etnopaisagens. Assim, procura ‑se compreender os atributos, ideais e 
valores que estão para além do aspeto visual (Dopra et al., 2011) da pesquisa. Ter ‑se ‑ão 
em conta, sobretudo ao nível da imagem, as propriedades naturais e culturais, bem 
como a ênfase semântica das vantagens competitivas face a outros destinos (Smith et 
al., 2013). Neste sentido, relativamente ao conceito antropológico de “etnopaisagem” 
proposto por Appadurai (2010), importa considerar, a realidade e os ideais da vida quo‑
tidiana a partir dos fluxos, tendo ainda em conta as paisagens culturais e sociais onde 
estão presentes a própria imaginação e valores passados pela comunicação social.

De seguida, procura ‑se debater conceptualmente paisagem e etnopaisagem, 
bem como a relevância da imagem nas redes sociais para efeitos turísticos. Sub‑
sequentemente, explicita ‑se a abordagem metodológica seguida na investigação 
e, por último, apresentam ‑se os resultados da pesquisa exploratória realizada no 
Instagram sobre a sub ‑região Douro.

2. A imagem no Instagram

O Instagram é uma rede social de utilização gratuita que visa a partilha de fotogra‑
fias e outras imagens e vídeos acompanhados ou não de texto, a partir de dispositi‑
vos móveis. Foi lançada a 6 de outubro de 2010 e permite aos utilizadores registados 
publicar instantaneamente os referidos itens nos seus perfis pessoais (Silva, 2017). 
Esta rede possui mais de 25 milhões de perfis de empresas em todo o mundo e mais 
de 200 milhões de utilizadores visitam diariamente o perfil de pelo menos uma 
empresa.4 Acresce que todos os dias são publicadas cerca de 60 milhões de imagens 
(Instagram, 2019). Em junho de 2018, estavam inscritos mundialmente um bilião de 
utilizadores ativos, com um crescimento trimestral de 5% (Wakka, 2018). Em Portu‑
gal, 5,3 milhões de residentes usam as redes sociais, sendo o Instagram a segunda 
rede social mais utilizada, depois do Facebook, com uma taxa de penetração esti‑
mada de 60%, atingindo esta taxa os 91% entre os jovens (Consumer Trends, 2018).

À semelhança do que acontece com os folhetos, as publicações nas redes 
sociais apresentam uma tríplice aplicabilidade funcional ao reunirem informação, 
estética e sedução (Bernardo et al., 2021). No entanto, as referidas publicações 

4 Dados internos do Instagram, em novembro de 2017.
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cumulam igualmente as vertentes de ludicidade e de entretenimento, dada a pos‑
sibilidade da sua valorização, através de comentários, e da sua atribuição, clas‑
sificação ou marcação com ícones pré ‑definidos, por parte dos seus seguidores.

Quanto às questões relativas à imagem – elemento central das publicações 
nas redes sociais –, importa lembrar que, na década de 1990, ganharam relevância 
nas Ciências Sociais os estudos sobre o imaginário e a subjetividade (Barthes, 
1997), uma vez que tinham por intuito compreender a vida social na sua tota‑
lidade. A este respeito, Pereiro e Fernandes (2018) distinguem os conceitos de 
representação, imaginário, imaginação e imagem, nos seguintes termos:

A representação é uma forma de traduzir em imagens mentais uma realidade material ou uma 
ideia através de signos (símbolos arbitrários). Os imaginários são um processo dinâmico que 
atribui sentidos à representação mental, guiam a ação e forçam a atuação, não é uma simples 
representação e estão associados ao uso de símbolos complexos, organizam conceitos, perceções 
e práticas sociais. A imaginação e as suas imagens são uma forma de aceder à realidade, é a 
realização da representação. A imagem não representa identicamente o fenómeno observado, 
porém, apresenta criatividade, fantasia, distorção e intelecto. Através da sua análise e 
descodificação descobrem ‑se significados do social (Pereiro & Fernandes, 2018, p. 356).

Assim, cresceram os estudos sobre o papel da imagem no sistema turístico, 
passando a ser considerada um constructo conceptual complexo e subjetivo, no 
qual se entrelaçam emoções e racionalidades do consumidor, que permitem com‑
parar a experiência e o conhecimento sobre o destino turístico (Santana & García, 
2021). No mesmo âmbito, foram ainda identificadas as características e as funções 
da imagem e, em particular, da fotografia. Quanto às primeiras, cabe realçar o 
registo mecânico da realidade e a expressão de significados. Quanto às funções, 
foram identificadas três: documental, enquanto reflexo, testemunho e represen‑
tação da realidade; artística, por procurar criar emoções; e textual, visto tratar ‑se 
de um meio de transmissão de ideologias e valores (Rodríguez, 1995). 

Enquanto imagem, a fotografia distingue ‑se de outros meios de registo e 
construção de imaginários como a imprensa, o cinema ou a televisão, dado que 
fragmenta a realidade, ou seja, fixa instantes descontínuos e separa a experiência 
do contexto. Por isso, a fotografia isola perceções e possibilita a acumulação de 
conhecimento aos habitantes de extensos espaços urbanos e territoriais (Canclini, 
1999; Cruz, 2011). Assim, deve ser reconhecida pela sua polissemia, pois pode 
conter significados conflituantes entre si, seja em diferentes momentos tempo‑
rais, espaciais e culturais, seja para diferentes pessoas ou públicos. É necessário, 
por isso, atender aos discursos individuais, locais e culturais que acompanham a 
publicação de fotografias (Cruz, 2011; Pink, 2001). Por último, a fotografia mate‑
rializa o olhar turístico (Robinson & Picard, 2009; Urry, 1990), expondo expe‑
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riências de consumo. Releva um sentido de lugar, representado e produzido, na 
medida em que a imagem implica um sistema de significados, ou um sistema de 
visibilidade (e invisibilidade) controlada, ou, ainda, um sistema de enunciados 
emitidos e recebidos (Barthes, 1977; Santos, 2016). Todavia, a compreensão da 
fotografia não resulta de uma prática concreta unificada, mas de uma represen‑
tação abstrata da diversidade das suas funções (Santos, 2016).

Para Palmer (2012), a imagem resulta, cada vez mais, da materialização de atos 
de privacidade visual, uma vez que a qualidade das imagens dos telemóveis passou 
a rivalizar com a das máquinas fotográficas profissionais. De facto, a capacidade 
de localização geográfica automática (GPS) destas câmaras de alta qualidade, em 
conjunto com as aplicações de edição de imagem e os serviços de armazenamento em 
redes sociais permitem, segundo Pink e Hjorth (2012), observar novos tipos de visua‑
lidade e sociabilidade copresentes. Contudo, importa ter em conta que a publicação 
de fotografias nestas redes sofre limitações ao nível contextual ou verbal, sendo disso 
exemplo a frequente ausência de referências geográficas e/ou temporais.

Por outro lado, as fotografias sobre os destinos turísticos apresentam fre‑
quentemente lugares idealizados e estereotipados (Pereiro, 2012). Também neste 
sentido, Aramberri (2013) apresenta o romanticismo, a regressão e o renascimento 
como características que traduzem a valorização dos objetos turísticos, seja atra‑
vés do compromisso, seja pela utopia em relação à simplicidade, à natureza, ao 
autêntico ou ao retorno às origens. Assim, Bernardo et al. (2021) exemplificam a 
ilustração dos destinos turísticos com a apresentação de pessoas felizes, com boa 
definição muscular, corpos de modelo, famílias “perfeitas” e em sintonia com a 
natureza. Pereiro e Fernandes (2018) concluem, por isso, que a imagem contém 
relatos e discursos ideológicos, explícitos e implícitos, que devem ser analisados 
no seu contexto, visto existir uma sacralização ao nível dos signos, devido à trans‑
formação de objetos e lugares em atrações turísticas icónicas (MacCannel, 1976). 

3. Paisagem e etnopaisagem

A paisagem é a representação de um espaço delimitado, ao qual se atribui uma 
identidade própria, resultante das formas simbólicas das cidades (Benjamin, 1989; 
Cauquelin, 2000; Silvano, 2009; Silvano, 2013; Simmel, 1988). Esta representação 
permite igualmente estabelecer uma relação entre o real e o ideal (Hirsch, 2003), 
que pode levar à sua objetificação (Silvano, 2009), quer por ser constitutiva de 
identidades, quer por poder ser qualificada como “mercadoria estética”. Assim, 
num panorama de estilização da vida (Lury, 1997), os turistas surgem como consu‑
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midores de paisagens enquanto mercadorias estéticas (Silvano, 2013), cuja auten‑
ticidade surge como construção cultural flexível, na medida em que representam 
valores, aspirações e necessidades (Cohen, 1988; Prista, 2013).

O conceito de paisagem tem origem na língua inglesa, nos finais do século 
XVI, tendo começado a ser interpretado, no âmbito da pintura, como um mundo 
ideal ou imaginado do cenário rural. Tratava ‑se de uma idealização social e cul‑
tural (Hirsch, 2003). A sua representação levou Hirsch (2003) a sugerir que a rea‑
lidade da vida social e quotidiana poderia ser interpretada como um “primeiro 
plano”, enquanto a vida idealizada se constituiria como o “fundo” ou um “segundo 
plano”, cujo objetivo seria a melhoria da realidade social e cultural. Assim, na 
perspetiva antropológica, o conceito de paisagem atende não só aos processos 
históricos, sociais e culturais, mas também aos valores e ideais.

Já Cauquelin (2015) chama a atenção para a construção cultural da “natu‑
reza” ou da “naturalização” da paisagem. Sobre as preocupações ambientais na 
paisagem, refere que “não podemos liquidar a noção de paisagem na sua ver‑
são ‘forte’, isto é, formadora, com o pretexto de que existe uma prioridade para o 
saneamento e a ecologia. Estes são possíveis apenas no interior de uma ‘noção de 
paisagem’, de um horizonte” (Cauquelin, 2015, p. 10). Para além disso, as paisagens 
digitais, enquanto elementos reais do nosso mundo, desempenham atualmente 
um papel fundamental na aprendizagem dos valores ordenados da paisagem. 
Assim, apesar da artificialidade da construção da paisagem, fica aberta a pos‑
sibilidade de uma melhor compreensão da mesma (Cauquelin, 2015). Por outro 
lado, o duplo caráter de representação e naturalização faz com que a paisagem se 
associe a processos de idealização da vida quotidiana. Por isso, segundo Silvano 
(2013, p. 2), o “desenvolvimento tecnológico apenas veio diversificar e adensar 
esses mecanismos de representação, permitindo que os viajantes, tal como antes 
os artistas, materializem em imagens as suas próprias paisagens de cidade”.

Consequentemente, a etnografia clássica é criticada por não atender nem à 
mudança social ou territorial, nem à reprodução cultural em termos de identidade, 
ou seja, aos fluxos. Por isso, Appadurai (2010) propôs o conceito de etnopaisagem, 
que representa o cenário de pessoas num mundo em transformação como o dos 
turistas, imigrantes, refugiados, exilados e outros grupos e indivíduos em movi‑
mento. Neste conceito inclui ‑se a imaginação a partir dos sonhos, da música, das 
fantasias, dos mitos e das histórias, considerando ‑a parte do repertório cultural 
de qualquer sociedade. A desterritorialização de pessoas, imagens e ideias ganhou 
um forte impulso com os meios de comunicação social, que alteraram o equilíbrio 
entre a realidade e a imaginação. Neste sentido, há cada vez mais pessoas a adotar 
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novas perspetivas de vida sustentadas pelos meios de comunicação social, onde a 
fantasia e a imaginação orientam as novas práticas sociais.

Por tudo isto, consideramos o conceito de etnopaisagem aquele que melhor 
se adequa ao estudo das publicações sobre o #douro na rede Instagram. Este 
conceito permite ainda, como foi referido, realizar uma etnografia dos fluxos, 
nomeadamente sobre os cenários em transformação, os valores, mitos, histórias 
e fantasias, ou seja, sobre o repertório da sub ‑região do Douro.

4. Abordagem metodológica

Em termos metodológicos, optou ‑se por uma abordagem qualitativa devido ao grau 
de profundidade que se quis alcançar no presente estudo de caso. Por metodologia 
qualitativa, entenda ‑se o processo de indagação de um caso complexo e holístico a 
partir de representações e discursos sociais, orais, escritos ou imagéticos (Creswell, 
1994). Quanto aos objetivos, esta pesquisa classifica ‑se como exploratória, pois visa 
proporcionar uma maior familiaridade com o problema, de modo a torná ‑lo mais 
explícito (Gerhardt & Silveira, 2009; Ríos, 2017). Os procedimentos seguidos consis‑
tiram numa pesquisa netnográfica que envolve num conjunto de práticas de inves‑
tigação sobre as interações sociais no ambiente digital, com ênfase na observação e 
na criação de dados, análise, interpretação, ética e representação (Kozinets, 2015). Na 
netnografia, o comportamento do investigador pode variar entre uma participação 
intensiva (ou observação participante) até à mera ou simples observação (observação 
direta) (Kozinets, 2015). Polivanov (2013) entende que no primeiro caso, o investigador 
está inserido ou tem ligações e comportamentos próximos com o objeto de estudo, 
enquanto no segundo caso, o investigador apenas observa determinado grupo social, 
procurando interferir o mínimo possível nas suas práticas quotidianas. Na pesquisa 
aqui efetuada, optou ‑se pela segunda modalidade, uma vez que todos os dados para 
o desenvolvimento da investigação desenhada estavam disponíveis.

Na netnografia, para além da comunicação verbal sob a forma de texto, 
os investigadores podem igualmente pesquisar e analisar imagens, desenhos, 
fotografias, arquivos de som, apresentações audiovisuais editadas, a criação de 
páginas web e outros artefactos digitais. A netnografia fornece diretrizes partici‑
pativas, permitindo a interpretação de páginas web – objeto do presente estudo 
–, bem como a inclusão de entrevistas obtidas via Skype e trabalho de campo 
participativo, migrando, assim, a percetividade cuidada da etnografia para os 
meios digitais de comunicação social. Com rigor metodológico e cuidado, a netno‑
grafia abre um leque de possibilidades para o entendimento humano da interação 
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social tecnológica. Requer, por conseguinte, uma interpretação das comunicações 
humanas em contextos realistas in situ, ou em contextos de interação, quando 
estes são moldados, a partir das novas tecnologias (Kozinets, 2015).

No presente caso, a investigação empírica iniciou ‑se com a identificação e o 
levantamento de publicações disponíveis no Instagram. Na página principal desta 
rede social existe um motor de pesquisa que permite filtrar as publicações de acordo 
com o interesse do utilizador/pesquisador. Assim, a partir da digitação do tema 
pretendido, e sempre antecedido do símbolo cardinal (#), filtrou ‑se a informação 
relativa às publicações do #douro. Os resultados obtidos foram disponibilizados na 
mesma página web em duas categorias: “principais publicações” e “mais recentes”. 
Em qualquer um dos casos, as publicações são de perfis de acesso público. Para 
efeitos de análise de conteúdo, foram identificadas dez publicações na primeira 
categoria e, entre as mais recentes, foram selecionadas 50 fotografias, perfazendo, 
assim, um total de 60 fotografias, normalmente acompanhadas de texto. Todas elas 
foram publicadas na rede Instagram entre 12 e 31 de julho de 2019.

Devido à “volatilidade” das imagens digitais, e como não é possível utilizar 
a opção “guardar imagem”, fez ‑se o printscreen (cópia do ecrã) de cada imagem 
selecionada. As cópias foram numeradas e armazenadas num ficheiro Word para 
posterior consulta. Paralelamente, para efeitos de seleção, tratamento e análise dos 
dados obtidos, criou ‑se uma grelha de análise de conteúdo para o primeiro grupo 
de publicações – “principais publicações” – composta pelas seguintes variáveis: tipo 
de autor; comentários do autor; comentários dos seguidores; tema, localidade, des‑
crição e número de “gostos” da fotografia. Quanto ao segundo grupo – “mais recen‑
tes” – fez ‑se um levantamento da informação relativa apenas às variáveis: tema e 
localidade das fotografias.

A análise de conteúdo é uma técnica que toma por objeto qualquer classe de 
texto, ou seja, qualquer forma expressiva produzida com algum tipo de intenção 
comunicativa e que, consequentemente, se ajusta a algum tipo de intenção inter‑
subjetiva (Díaz, 2005). Este tipo de análise tem por pressuposto a objetivação do 
tema a analisar (Romero, 1991), o qual, enquanto unidade de registo, corresponde 
a uma regra de recorte do sentido que não é facultada de uma vez só, mas que 
depende do seu nível de análise (Bardin, 2008).

Na presente pesquisa existiam 524.363 publicações classificadas com #douro 
até 31 de julho de 2019. Quanto aos autores das dez publicações identificadas como 
“Principais publicações”, observou ‑se que seis fotografias foram publicadas por 
“ilovedouro”, duas por “portugaldenorte” e apenas uma tinha como autor uma 
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pessoa singular5. A conta @ilovedouro contava com 2.148 publicações, 58.780 
seguidores e seguia 4.779 contas; por seu lado, a @portugaldenorte possuía 330 
publicações, 7.252 seguidores e seguia 5.088 contas; por último, o perfil individual 
contava com 943 publicações, 6.120 seguidores e seguia 1.379 perfis. 

As contas das empresas (ou projetos) @ilovedouro e @portugaldenorte parti‑
lham fotografias de contas individuais e empresas sobre temáticas específicas, sem‑
pre adicionando o nome da empresa. A primeira tem como foco o vale do Douro e a 
segunda o norte de Portugal, em que se inclui a região do Douro. Todas as contas con‑
têm texto e comentários em língua portuguesa e inglesa. A conta @ilovedouro utiliza 
28 hashtags6 enquanto a conta @portugaldenorte recorre a 31 hashtags com referências 
ao Douro, às viagens, à natureza, ao vinho, ao rio Douro, à fotografia, a Portugal, à 
Europa, entre outras. Apenas cinco hashtags se repetem nestas duas contas: #douro; 
#dourovalley; #travel; #travelphotography; #visitportugal. O texto do perfil individual 
utiliza apenas quatro hashtags: #douro; #dourovalley; #drinkwine; #linenoutfit. Neste 
ponto, Cruz (2018) destaca que há uma tendência para as empresas usarem um maior 
número de hashtags, contrariamente aos perfis individuais, que normalmente usam 
um menor número e são mais assertivos. As empresas procuram alcançar o maior 
número de seguidores e marcar presença no maior número de temas possível.

Na segunda categoria – “publicações recentes” – foram analisadas 50 publi‑
cações no que respeita ao tema e à localidade, tendo em vista a comparabilidade 
destas duas variáveis com o primeiro grupo identificado.

5. O Douro no Instagram

Considerando os objetivos da pesquisa, cabe agora fazer a apresentação sumária 
dos dados obtidos sobre a sub ‑região do Douro a partir da rede Instagram, bem 
como o debate sobre a interpretação dos mesmos, à luz dos principais conceitos 
de imagem e etnopaisagem apresentados neste capítulo. Assim, começando pela 
identificação das localidades na categoria “principais publicações”, verificou ‑se que 
se distribuem geograficamente pelo Pinhão, Armamar, Peso da Régua, Barqueiros 
(Mesão Frio), Samodães (Lamego), São João da Pesqueira e Santa Leocádia. Nas 
fotografias identificadas podem descrever ‑se os seguintes enquadramentos:

a) Rio Douro e a ponte do Pinhão (ao fundo); na margem direita do rio está 
a encosta, enquanto na outra margem se observa a freguesia do Pinhão;

5 Atendendo a esta situação, optou ‑se pela manutenção do anonimato da pessoa em causa.

6 Hashtags são palavras ‑chave antecedidas do símbolo cardinal (#). Os hashtags tornam ‑se hiperligações 
dentro da rede, indexáveis pelos mecanismos de busca ou pesquisa.
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b) Jovem do sexo feminino, a segurar um cálice de vinho (primeiro plano), 
contempla a paisagem formada por encostas e rio (ao fundo);

c) Na margem direita do Douro, a encosta com os seus socalcos preenchi‑
dos com vinha. Na margem esquerda, uma elevação montanhosa;

d) Passadiço na margem direita do rio Douro. Casario na margem esquerda;
e) Piscina na encosta da margem esquerda do rio Douro. Piscina junto à 

vinha, onde é possível contemplar a encosta duriense e o rio;
f) Carruagem antiga forrada exteriormente de madeira (comboio) na esta‑

ção do Pinhão. Uma jovem encontra ‑se a uma das janelas e dois homens 
estão apeados na estação. Ao fundo, as encostas do Douro;

g) Jovem do sexo feminino sentada e a segurar na mão um cálice de vinho, 
de costas para as vinhas; ao fundo, a encosta duriense (e o rio);

h) Confluência de várias encostas com as suas vinhas e arborização sobre 
o rio Douro;

i) Pormenor da piscina com vista para o rio Douro e encosta com arbori‑
zação e vinhas;

j) Jovem do sexo feminino com o corpo mergulhado na piscina, a contem‑
plar a encosta e o rio Douro.

Neste primeiro grupo de fotografias, verifica ‑se que em termos informativos 
se destacam as encostas e o rio Douro, enquanto em termos de sedução é privile‑
giada a presença feminina e a natureza. Quanto ao elemento estético, evidenciam‑
‑se no domínio da região: os socalcos do Douro, a sustentação de cálices de vinho 
e a presença do elemento urbano (casario, piscina, comboio, pontes e passadiços). 
Aqui, o turismo alia ‑se ao consumo e à descoberta da natureza e do Património 
da Humanidade respeitando os valores emanados dos mesmos. A este respeito, 
Joukes e Rachão (2019) enfatizam a presença implícita do turismo de natureza 
no Douro por se tratar de uma região rural. As autoras acrescentam ainda que, se 
no passado a falta de acessos e meios de transporte rápidos na região permitiam 
desfrutar da paisagem, hoje existe turismo apenas com essa finalidade. Nas suas 
palavras: 

No passado, os viajantes foram confrontados com a natureza, uma vez que foram obrigados 
a viajar vagarosamente numa envolvente natural impressionante com poucas construções. 
Hoje observamos, novamente, que as pessoas se deslocam para o Douro para intensificar este 
contacto com a natureza, caminhando. As descrições em tantos guias e relatos de viagens e a 
publicidade do boca a boca que louvam a paisagem humanizada, e a forte impressão visual que 
esta, entrelaçada com socalcos em colinas íngremes, deixa na retina, fazem definitivamente 
chegar cada vez mais caminheiros para estes lados. Pois, a pé aproveita ‑se, certamente, melhor 
a natureza (Joukes & Rachão, 2019, p. 127).
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Quanto ao número de “gostos” ou “likes”, as publicações deste primeiro grupo 
alcançam números que variam entre 546 e 1.817, sendo que cinco delas se desta‑
cam com mais de mil “gostos”, o que revela o elevado número de seguidores, ou 
melhor, de pessoas que avaliam as postagens realizadas.

Na parte textual das publicações identificaram ‑se três perspetivas: histórica, 
realização pessoal e lazer, e a conexão à natureza ou retorno às “origens”. A dimen‑
são histórica é ilustrada pela seguinte citação: “Sabia que… o vale do Douro foi a pri‑
meira região, produtora de vinhos, demarcada do mundo estabelecida em 1756! ” 
(Did you know… The Douro valley was the first demarcated wine ‑producing region 
in the world established in 1756!? )”. Esta afirmação procura realçar a existência de 
uma liderança histórica marcada pelo pioneirismo na demarcação do Douro como 
região produtora de vinhos. A este propósito, Santana (2019b) relaciona a atribuição 
do título de “Paisagem cultural evolutiva e viva” ao Alto Douro Vinhateiro, pela 
UNESCO, em 2001, com a celebração, em 2006, dos 250 anos da demarcação do 
Douro. Tais comemorações envolveram mais de duzentas iniciativas como con‑
gressos científicos, exposições de fotografia, desenho, gravura, pintura, concertos, 
concursos de arquitetura, cinema, teatro de rua, artesanato, gastronomia, turismo, 
desporto e outros eventos nacionais e internacionais.

Outra perspetiva que se observa nos comentários que acompanham as publi‑
cações diz respeito à valorização pessoal, ao lazer e ao ócio humanista. Assim, o 
sentimento de felicidade adquirido sem esforço, a oferta ilimitada de lazer e prazer 
e os desafios colocados pela região, a partir das experiências de recreação e da 
contemplação podem ser interpretadas através das seguintes citações: “É tão fácil 
ser feliz aqui ” (It’s so easy to be happy here ); “Um lugar com tanto para nos 
oferecer ” (A place with so much things to offer us ); “Bom dia Douro 

” (Good morning Douro ); “É hora de seguir em frente. Próximo desafio: 
segunda ‑feira! Espero que tenham passado um ótimo fim de semana! ” (It’s time 
to move on. Next challenge: Monday! Hope y’all had a great weekend! ); “Quase 
quase de volta a estas experiências ”. Porém, se o lazer está intimamente ligado 
ao entretenimento, ao turismo e à diversão, por estes remeterem para atividades 
estimuladas pela sociedade de consumo, o ócio humanista invoca as experiên‑
cias gratuitas, necessárias e enriquecedoras da natureza humana (Cruz, 2019b; 
Cuenca, 2000). Deste modo, observam ‑se estas duas dimensões ligadas ao turismo 
no Douro, embora consideremos que as citações mencionadas se aproximam mais 
dessa “elevação” humana que visa a valorização pessoal e a “pessoa” em si.

Por fim, cabe ainda referir uma terceira perspetiva que qualifica a paisagem 
na sua conexão com a natureza e com o resultado da transformação da natureza 
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pelo Homem. Esta posição é sustentada nas seguintes citações dos autores das 
publicações: “A melhor paisagem ��” (The best landscape ��); “Caminhar pelo 
Douro, um autêntico privilégio ️” (Walking through the Douro Valley, an authen‑
tic privilege �); “Verão no Douro ” (Summer in Douro Valley ). Aqui, assiste‑
‑se à valorização do objeto turístico através do romanticismo, da regressão e do 
renascimento (Arramberri, 2013). Trata ‑se da apresentação da paisagem enquanto 
mercadoria estética, onde a relação entre o real e o ideal (Hirsch, 2003; Silvano, 
2009) é explicada pela contemplação, fruição e presença na sub ‑região do Douro.

Os comentários dos seguidores dos perfis selecionados são positivos e tendem 
a demonstrar o seu entusiamo e estupefação com a realidade representada, senti‑
mentos enfatizados pelos emoticons7 utilizados. Aqui, distinguem ‑se sobretudo duas 
perspetivas: realização pessoal e conexão com a natureza. A primeira é reforçada 
pelas expressões “O Douro como me fascina”; “Adoroooo ”; “ mas que maravilhoso 
️ ”; “Bom dia esse é melhor bom dia que alguém p ter”; “Linda piscina, borda 

infinita… ”️; “Eu seria muito feliz aí ”️; “yesssss... i felt this!!” (Simmm ... eu senti 
isso!!”). Já a perspetiva de conexão com a natureza é fundamentada nas expressões: 
“So beautiful ” (Tão bonito!); “Lindo dia”; “Incredible” (Incrível); “Muito linda essa 
postagem”; “Nice picture, good job :)” (Bela foto, bom trabalho :)); “Uma zona de exce‑
lência para passear e descontrair ”; “Good theme and contrast!!!! :))” (Bom tema e 
contraste!!!! :))); “Que lindo”; “Que linda ”️; “Charming ” (Encantador ); “Que 
maravilha ”; “this is purely magic” (isto é puramente mágico). 

Por outro lado, estão expressos nos comentários o interesse e a curiosidade em 
identificar os lugares: “Onde fica este passadiço?”; “Is this a trail????” (Isso é uma 
trilha ????); “Onde fica?”; “que hotel é esse?”; “O Douro e grande, de cada vez que 
publicam uma foto, custa algo coisa mencionar que zona do Douro diz respeito a 
foto???? ”. Por último, há ainda quem manifeste ter estado ou querer estar nos 
lugares apresentados (promovidos), reforçando, assim, ambas as perspetivas identi‑
ficadas – realização pessoal e conexão com a natureza: “Privilégio que quero ter....”; 
“Preciso conhecer ”; “On my list of places to see! ” (Na minha lista de lugares para 
conhecer! ); “Ainda ontem aqui estive”; “Where is this? I wanna stay there ” (Onde 
é isso? Eu quero ficar ai ); “I love Douro too... And three times a year we are there... 
HAPPY...” (Adoro o Douro também ... E três vezes ao ano estamos aí ... FELIZ ...).

Por tudo isto, conclui ‑se que as imagens e comentários difundidos na rúbrica 
“Publicações principais”, da autoria de/partilhadas por empresas ligadas ao turismo, 
sugerem uma visão hedonista da paisagem do Douro, a partir da contemplação e 

7 Forma de comunicação que se expressa através da utilização de caracteres tipográficos ou imagens 
que traduzem ou querem transmitir o estado psicológico, emotivo, de quem os emprega.
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dos desafios de enriquecimento pessoal e social. Trata ‑se de uma paisagem com 
apelos não só à referida contemplação, mas também à sua vivência. No entanto, 
observa ‑se aqui uma certa visão monopolizadora da paisagem, uma vez que não 
são exibidos ou demonstrados outros motivos de observação ou vivência da região.

Quanto ao grupo “publicações recentes”, verificou ‑se que, relativamente aos 
temas (tabela 1), este grupo diverge do primeiro, pois apresenta uma maior ampli‑
tude temática, com a inclusão de temas urbanos, patrimoniais e culturais como 
edificações, teatros, museus, pontes, igrejas e barragens. Desta forma, constata ‑se 
o abandono da sub ‑região Douro em favor do rio Douro e de cidades como o Porto 
e Vila Nova de Gaia.

Tema(s) N.º de 
publicações

Rio Douro e paisagem urbana das cidades do Porto e V. N. de Gaia 6

Rio Douro e barcos rabelos 2

Dança no Teatro de Lamego 1

Igreja de São João da Pesqueira 1

Ponte D. Luís a ligar cidades do Porto e V. N. de Gaia 7

Encosta do Douro 6

Vinho de mesa 3

Turismo religioso 1

Quinta no Douro 3

Peças do Museu de Lamego 1

Selfie na margem do rio 3

Tanque de água e a vinha 1

Criança em Hotel 1

Passeio no rio 2

Passeio de idosos 1

Pôr do sol no rio 1

Teatro de São João (Porto) 1

Elétrico na cidade do Porto 1

Barragem do Pocinho 1

Ribeira do Porto 5

Moto ‑quatro no rio 1

Orquestra 1
Fonte: Elaboração própria.

Tabela 1 
Temas das 
publicações 
no Instagram 
sobre o Douro
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A polissemia do Douro em termos administrativos, da qual Bernardo et al. 
(2018) dão conta, é partilhada pela população em geral. Deste modo, o Douro é 
entendido tanto como sub ‑região como território que o rio Douro atravessa, ou 
ainda, por exemplo, como os vinhos produzidos na região. A colocação de #douro 
nas redes sociais permite localizar as publicações geograficamente, mas a sua 
dimensão tanto pode ser micro como macro. Assim, enquanto a primeira amostra 
se foca sobretudo na sub ‑região Douro, aqui estão presentes territórios ligados ao 
rio Douro, mas com conotações divergentes. Por conseguinte, destacam ‑se neste 
segundo grupo as publicações (tabela 2) que se localizam nas cidades do Porto e 
Vila Nova de Gaia, por serem as que concentram o maior número de publicações 
(50% das postagens), bem como o maior número de turistas e a maior densidade 
populacional. Mas este segundo grupo de publicações permite ainda conhecer 
outras cidades, vilas e freguesias desses territórios em que o rio Douro marca a sua 
presença8. Assim sendo, conclui ‑se que é neste grupo que se “democratiza” a visi‑
bilidade dos lugares, associando ‑os à região do Douro e à sua exploração turística. 

Localidade(s) N.º de publicações

Porto/Vila Nova de Gaia 26

Lamego 2

São João da Pesqueira 1

Celeirós do Douro 1

São Bento da Porta Aberta 1

Peso da Régua 1

Vila Nova de Foz Côa 1

Pocinho 1

Vila Real 1

Penedo Durão 1

Foz do Sabor 1

Miranda do Douro 1

Desconhecido 12
Fonte: Elaboração própria.

Paralelamente, este segundo grupo apresenta um maior número de auto‑
res que o primeiro. Para Bernardo et al. (2021), a informação turística prévia é 
essencial para a comercialização dos “produtos” turísticos, pelo que as “publi‑
cações principais” identificadas permitem promover a paisagem da sub ‑região 

8 Outras 12 publicações deste grupo não possuem localização ou não foi possível identificá ‑la.

Tabela 2 
Localidade das 
publicações no 

Instagram sobre 
o Douro
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do Douro, enquanto as “publicações recentes” valorizam os lugares e territórios 
adjacentes ligados ao rio Douro, para além das grandes cidades. Assim, conclui ‑se 
que estamos perante uma divergência tipológica no que respeita às etnopaisagens 
encontradas. Apesar de todas terem em comum o turismo como plano de fundo, a 
primeira está ligada aos socalcos do Douro, ao rio e ao vinho enquanto a segunda 
apresenta um conjunto plural de etnopaisagens ou, até, de sub ‑etnopaisagens cor‑
respondentes a diferentes lugares, motivações e interesses.

Por último, importa considerar que cada tema ou lugar é suscetível de conferir 
uma identidade à (etno)paisagem que, segundo Pereiro (2009), é modificada pelo 
turismo de acordo com o estatuto social dos intervenientes. A piscina e a taça de vinho 
sugerem o consumo turístico de acordo com o estatuto de classes médias e altas. Por 
outro lado, a paisagem pode determinar o nosso “sentido de lugar” (Massey, 1995), 
sendo que este último, e nomeadamente o lugar antropológico, é identitário, histórico 
e relacional (Augé, 2012). Hall (2005, p. 39) complementa esta ideia afirmando que 
“a identidade surge não tanto da plenitude da identidade que já está dentro de nós 
como indivíduos, mas de uma falta de inteireza que é “preenchida” a partir do nosso 
exterior, pelas formas através das quais nós imaginamos ser vistos por outros”. 

6. Considerações finais

A imagem é polissémica e subjetiva. Ela contém relatos, discursos, sentidos que 
precisam de ser contextualizados e complementados com texto de modo a reduzir 
a sua subjetividade. A imagem é ponto de partida e ponto de chegada na intera‑
ção social. Ela está presente nas atividades culturais, artísticas, sociais, políticas, 
económicas e turísticas, sendo esta última dimensão de particular interesse para 
este estudo. Já a paisagem parte da imagem para estabelecer uma relação entre a 
realidade da vida quotidiana e a idealização (valores, aspirações e necessidades). 
Insere ‑se, por conseguinte, num espaço delimitado, ao qual é atribuída identi‑
dade própria e que pode ser qualificado como “mercadoria estética”. No entanto, 
é igualmente a representação de uma paisagem “naturalizada” e de valorização 
ecológica como acontece na sub ‑região Douro. Para Cauquelin (2015), é possível 
reconhecer paisagens no ambiente digital, apesar de se tratar de uma construção 
artificial. Por outro lado, a partir dos fluxos, a etnopaisagem engloba as paisa‑
gens culturais e sociais, incorporando a imaginação e os valores divulgados pelos 
meios de comunicação social, podendo acrescentar a esta proposta a imaginação 
e os valores veiculados pelas redes sociais. Deste modo, a etnopaisagem é “trans‑
formada” pelo olhar do turista e do viajante com os seus desejos, sentimentos e 
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valores, deixando assim de pertencer em exclusividade aos habitantes do território 
em questão. Neste estudo procurou ‑se identificar as etnopaisagens relativas ao 
Douro presentes na rede social Instagram, a partir de #Douro, tendo em conta as 
publicações encontradas. Por tudo isto, concluiu ‑se que a etnopaisagem é aplicável 
às publicações desta rede social.

Importa ainda destacar o elevado interesse que a rede Instagram tem junto 
das atividades económicas e, em particular, do sector turístico, uma vez que existe 
um elevado número de empresas que apostam numa cuidada seleção de imagens 
para a promoção dos destinos, serviços e produtos turísticos. Esta situação é veri‑
ficável pela qualidade das fotografias publicadas e pelo elevado número de hash‑
tags na promoção destas “mercadorias estéticas” enquanto etnopaisagens. Aqui, 
a imagem dos socalcos do Douro marca a etnopaisagem da sub ‑região Douro 
ou do Alto Douro Vinhateiro, a qual é valorizada pelo seu elemento natural e 
idílico, pela ligação do rio aos socalcos do Douro, pela tranquilidade e prazer da 
região, pela minimização da presença humana e pelo ritmo lento que o território 
incute. Consideram ‑se também presentes na referida etnopaisagem, o regresso 
às “origens” ou a “comunhão” com a natureza, a partir da paisagem cultural e 
patrimonial das encostas do Douro, com os seus socalcos e vinhas, destacados por 
ângulos privilegiados. Do ponto de vista turístico, observa ‑se também a oferta de 
infraestruturas hoteleiras e equipamentos de lazer, presentes nesta região favore‑
cida e afastada do bulício das grandes cidades.

Contudo, a partir de #douro, e nomeadamente das “publicações recen‑
tes”, é possível identificar um conjunto plural de etnopaisagens ou até de “sub‑
‑etnopaisagens”. Aqui, a cidade do Porto assume elevada relevância devido às 
publicações sobre a ligação do urbano com o rio Douro. Tal interesse é explicado 
pelo elevado número de turistas que o Porto e a cidade vizinha de Vila Nova de Gaia 
possuem. Para além disso, nos últimos anos, a projeção internacional da cidade do 
Porto beneficiou do título de “melhor destino europeu”, atribuído em 2012, 2014, 
2017 e 2019, pelos sites European Best Destinations ou Culture Trip, devido às suas 
atividades culturais e gastronómicas, as suas paisagens e o vinho do Porto. Adicio‑
nalmente, foram também identificadas etnopaisagens ligadas a: a) vinhas e vinhos; 
b) segurança e bem ‑estar; c) paisagens e turismo de natureza; d) comboio histórico 
e cruzeiros no rio Douro; e) desportos e vida ativa. Assim, conclui ‑se que existe 
uma relação entre as etnopaisagens e o turismo de saúde e bem ‑estar, o turismo de 
natureza e o turismo náutico e de cruzeiros, para além do turismo cultural, desta‑
cado pela classificação como Património da Humanidade (Alto Douro Vinhateiro).
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Por último, observou ‑se que poucos municípios da sub ‑região Douro estão pre‑
sentes na seleção de fotografias definida no presente estudo, estando representados 
os municípios de Freixo de Espada à Cinta, Lamego, Peso da Régua, Sabrosa, São 
João da Pesqueira, Torre de Moncorvo, Vila Nova de Foz Côa e Vila Real. Não 
foram identificadas, a partir do #douro, quaisquer fotografias dos municípios de 
Alijó, Armamar, Carrazeda de Ansiães, Mesão Frio, Moimenta da Beira, Murça, 
Penedono, Santa Marta de Penaguião, Sernancelhe, Tabuaço, e Tarouca. Em modo 
de conclusão, considera ‑se ser necessário aumentar a presença e visibilidade de 
etnopaisagens correspondentes a outros segmentos de turismo, bem como a outras 
localidades e municípios representativos da região do Douro e, em particular, do 
Alto Douro Vinhateiro. Para isso, será necessário demonstrar às empresas, edilida‑
des e populações locais como podem dar a referida visibilidade a partir das redes 
sociais, por forma a aumentar a promoção turística nos referidos territórios.
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Enoturismo: a Festa das Vindimas 
como produto turístico

Isabel Borges

1. Introdução

O crescimento mundial do turismo tem gerado grande competitividade entre os 

destinos turísticos que sentem, cada vez mais, a necessidade de se diferenciarem 

entre si, valorizando a criatividade e a inovação nos serviços disponibilizados, por 

forma a tornarem ‑se mais competitivos, apelativos e sustentáveis. Considerado 

um dos pilares mais importantes para a sustentabilidade dos territórios, o turismo 

debate ‑se com uma multiplicidade de ofertas que visam seduzir os turistas e des‑

pertar o interesse pelo lugar. Assim, recorre ‑se frequentemente à especialização 

com a apresentação de novas tendências e novos desafios no âmbito da oferta, 

nomeadamente o surgimento de novos destinos turísticos e de diferentes formas 

de turismo. A realização de atividades ancoradas na autenticidade do lugar e nas 

suas tradições são hoje ferramentas cruciais na promoção de um destino.

A proliferação de produtos considerados como “turismo de interesse especí‑

fico” deu origem ao aparecimento ou consolidação de novos produtos turísticos 

como o enoturismo, que, efetivamente, tem vindo a suscitar vários tipos de inte‑

resse, representando um setor estratégico de desenvolvimento, particularmente 

nas áreas de baixa densidade. 

A história do Douro está recheada de exemplos de perseverança, grandio‑

sidade e, sobretudo, de vitórias sobre um grande número de obstáculos, contra‑

riedades e desafios. A viticultura foi e é crucial na organização e na dinâmica da 

paisagem da região. As vinhas que se enquadram na paisagem prendem o olhar 

logo que se entra no Alto Douro. A região é definida pela diversidade, não apenas 

do padrão paisagístico, mas também das castas, do relevo, dos solos e do clima, 

fatores que, juntamente com os granjeios ao longo do ano, permitem obter uvas 

capazes de gerar vinhos de qualidade superior.

10. CAPÍTULO
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Sendo uma paisagem associada à produção vitivinícola, a região tem ‑se 
destacado também pela sua afirmação turística. Com efeito, nos últimos anos, o 
turismo tem sido identificado como uma via promissora e eficaz de desenvolvi‑
mento socioeconómico da região, constituindo ‑se, por isso, de enorme relevância 
o estudo do seu principal cartaz turístico. A Festa das Vindimas é o principal 
cartaz da oferta turística e da promoção do Alto Douro Vinhateiro. Porém, qual 
o perfil do turista que participa na Festa? É um evento determinante para a pro‑
moção e notoriedade do destino? De modo a conhecer melhor a procura turística 
deste segmento e a importância deste evento na promoção do destino, realizou ‑se 
uma análise mais detalhada deste produto turístico, com o objetivo de responder 
às questões colocadas.

Em termos metodológicos, efetuou ‑se um vasto trabalho de recolha biblio‑
gráfica e de trabalho de campo, através da aplicação de inquérito por questioná‑
rio durante o período da vindima, de modo a aferir as diferentes características 
do perfil do enoturista e as especificidades deste evento. Foi utilizada a técnica 
de inquérito por questionário, implementada no período das vindimas de 2012 
(setembro e outubro). O critério utilizado para a definição do universo de estudo 
focou ‑se nos agentes económicos (empresas de turismo fluvial, empreendimentos 
turísticos, empresas de animação turística, entre outros) que, de alguma forma, 
possuíssem dinâmicas relacionadas com o enoturismo, em geral, e com a Festa 
das Vindimas, em particular.

Após o tratamento dos resultados dos inquéritos, concluiu ‑se que, apesar 
de não ser o motivo principal de visita à região, por desconhecimento da existên‑
cia de um programa específico, o que representa uma grave lacuna, o evento em 
estudo é, ainda assim, determinante na promoção do destino.

2. O turismo, o enoturismo e as paisagens do vinho

A importância da vinha e dos vinhos, enquanto elementos dinamizadores do 
turismo, tem tido cada vez mais relevância, tanto a nível da investigação como 
a nível dos diversos agentes económicos e culturais que trabalham as paisagens 
vitivinícolas. Desde tempos imemoriais que as atividades ligadas à produção de 
vinho marcam os usos e costumes de muitos povos, revelando ‑se de forma inde‑
lével e sustentável na paisagem. 

O turismo e a paisagem estão intrinsecamente ligados e ancorados no terri‑
tório. Determinante na atratividade dos lugares, a paisagem funciona como inter‑
mediária na relação entre o visitante e o espaço, tornando ‑se assim crucial para 
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a consolidação da oferta turística. Nesta perspetiva, o turista é um “colecionador 
de paisagens”, sendo que o seu primeiro contacto com o local visitado é através 
da visão da paisagem (Urry, 1999), aspeto crucial no direcionamento turístico. 
De facto, as ligações entre o turismo e os territórios são muito importantes no 
encadeamento das novas práticas turístico ‑culturais, dado que a curiosidade 
em conhecer, aprender e degustar os produtos no seu local de produção acentua 
igualmente o interesse pelas paisagens vitivinícolas e por tudo aquilo que possam 
proporcionar.

Este património vitivinícola e a produção de vinhos de qualidade, produ‑
zidos em regiões específicas, originaram uma nova forma de turismo: o enotu‑
rismo. Apesar de pouco trabalhado em algumas regiões e de bastante incipiente 
no que respeita à interligação do turismo vitivinícola com outras áreas (Hall et 
al., 2000), o enoturismo é uma experiência inovadora, de particular relevân‑
cia para os territórios. Frequentemente considerado como uma das formas de 
“turismo de nicho”, desenvolveu ‑se, sobretudo, durante a década de 1990, numa 
altura em que a atividade vitivinícola registava profundas transformações. 
De uma forma isolada ou associado a outros produtos, como a gastronomia, o 
turismo no espaço rural ou o ecoturismo, entre outros, tem tido uma forte expan‑
são, nomeadamente nas grandes regiões vitivinícolas mundiais como França, 
Itália, Espanha, Alemanha, Estados Unidos, África do Sul, Austrália, Chile ou 
mesmo Nova Zelândia.

Um dos principais impulsionadores do enoturismo é a identificação com uma 
região e a visita às vinhas, conhecendo e interagindo com o local onde o vinho 
é produzido e, no final, usufruindo de uma prova. O enoturismo permite, assim, 
divulgar as regiões vitivinícolas, desenvolvendo e potenciando os seus pontos for‑
tes através do aproveitamento turístico, tanto a nível de serviços como de patrimó‑
nio, funcionando como uma diversificação das práticas turísticas. 

A definição e conceptualização do enoturismo não tem uma abordagem 
uniforme, podendo referir ‑se a uma visita a vinhedos, adegas, festas e eventos 
vínicos em que a principal motivação é a descoberta do vinho e dos atributos de 
uma região vitícola (Hall & Macionis, 1998); ou à definição mais abrangente de 
Dowling e Carlsen (1998) como um turismo experiencial que ocorre em regiões 
vitivinícolas e que oferece uma experiência única, incluindo vinho, gastronomia, 
cultura, artes, educação e viagem (Carmichael, 2005); ou à de Benesteau e Morin 
(2001), que definem o enoturismo como a organização e as atividades de animação 
incluídas nas estadias de turistas nas regiões vinícolas: visitas a caves, provas, 
alojamento e restauração, para além de atividades complementares ligadas ao 
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vinho, aos produtos do terroir e às tradições regionais; ou, por fim, como refere 
Inácio (2008, p. 143):

[O] enoturismo apresenta um conjunto de especificidades que o permitem integrar nas formas 
de Turismo caraterísticas da pós ‑modernidade, que se centram no valor da “experiência”, 
do retorno ao passado e às tradições, ao mesmo tempo que se mostra capaz de potenciar as 
dinâmicas de desenvolvimento local e regional nas regiões em que se integra. 

O enoturismo surge, então, deste processo de procura da identidade, das 
raízes e das tradições ligadas à ruralidade, pois é um produto assente na ligação 
do homem com a vinha e com o vinho (Borges, 2017). O conceito de enoturismo 
envolve os cinco sentidos e está indelevelmente associado não apenas à qualidade 
do vinho, mas também à gastronomia e à experiência do local em que se desen‑
volve (Getz, 2000), único e diferenciador. É uma atividade que convida tanto os 
conhecedores de vinhos como o turista convencional a mergulhar no mundo dos 
vinhos. Tendo particular relevância para os territórios de baixa densidade, é inte‑
ressante para quem visita e prestigiante para os anfitriões, constituindo ‑se como 
uma alavanca dinâmica e positiva para a região. É, no fundo, uma combinação 
de cultura, estilos de vida e território (Getz, 2000).

Na perspetiva da procura, o enoturismo representa mais do que uma moti‑
vação para a realização de viagens. Na perspetiva da oferta, assume ‑se como uma 
nova oportunidade de negócio para todos os agentes envolvidos: para o setor viní‑
cola, resultando em novos clientes e mais vendas diretas; para a região, promo‑
vendo ‑a e promovendo todas as atividades associadas ao vinho. Assim, mais do 
que uma necessidade para alguns agentes, trata ‑se de uma grande oportunidade 
para a maioria dos intervenientes. 

Compreende ‑se, assim, a diversidade de práticas deste produto turístico, no 
qual o vinho é a principal motivação, mas que aglutina uma multiplicidade de 
possibilidades e experiências, nomeadamente as visitas às quintas, as visitas às 
adegas, as provas de vinhos e os eventos.

3. O enoturismo no Douro

A Região Demarcada do Douro foi a primeira região a ser demarcada e regula‑
mentada à escala mundial, ainda em meados do século XVIII, por deliberação 
do Marquês de Pombal. Beneficia, assim, não só de um enquadramento histórico 
excecional, mas também de uma imagem muito favorável, resultante do protago‑
nismo que os vinhos do Douro e Porto têm vindo a alcançar no panorama inter‑
nacional.
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Nos últimos anos, o turismo tem vindo a ser identificado como umas das 
mais eficazes vias para a promoção do desenvolvimento socioeconómico da 
Região Demarcada do Douro, sendo cada vez maior o número de intervenientes, 
como autarcas ou empresários, que o consideram mesmo o motor e a prioridade 
deste desenvolvimento. A  classificação como Património Mundial, em 2001, 
amplificou o interesse no território e estimulou o seu potencial enquanto destino 
turístico.

De facto, a região tem valências que lhe dão notoriedade internacional, 
sendo, por isso, imprescindíveis para o fortalecimento do destino turístico Douro 
e, inevitavelmente, para a captação de turistas. Da vasta oferta enoturística que 
a região apresenta, destacam ‑se os seguintes produtos: Rotas do Vinho (Rota do 
Vinho do Porto e Rota das Vinhas de Cister), Aldeias Vinhateiras (Barcos, Favaios, 
Provesende, Ucanha, Salzedas e Trevões), Quintas do Douro, Vindimas e a Festa 
das Vindimas. No âmbito do presente estudo, destacam ‑se as Vindimas e, mais 
particularmente, a Festa das Vindimas. 

À semelhança do que acontece noutras regiões vinhateiras, a cultura da 
vinha continua a marcar o ritmo da vida destes locais, sendo as vindimas con‑
sideradas o ponto alto de toda a atividade turística da região, constituindo, para 
muitos, a oportunidade de regressar às origens. Trata ‑se de uma manifestação de 
caráter cultural, etnográfico e artístico que tem início no final do verão (a data 
depende da maturação das uvas) e se prolonga até meados de outubro. Apesar 
do trabalho árduo envolvido, as vindimas são também, atualmente, motivo de 
festa e, exatamente por isso, transformaram ‑se num dos principais cartazes de 
promoção turística de várias regiões vitivinícolas. Neste período, os municípios 
e empresas ligadas à produção de vinho organizam e promovem programas de 
animação cultural, espetáculos musicais, bailes, provas de vinhos, entre outras 
atividades.

A Festa das Vindimas no Douro, promovida pelos diferentes agentes econó‑
micos, é hoje tida como o evento de maior projeção da região, tanto nacional como 
internacionalmente. Tem a particularidade de envolver os turistas que visitam a 
região, dando ‑lhes a possibilidade de efetuarem o percurso da vindima, desde a 
apanha da uva até à pisa no lagar, sempre com uma componente de animação 
cultural. Atualmente, o trabalho já não é tão manual, mas recria ‑se o cenário das 
atividades tradicionais para os turistas. Desta forma, participar nas vindimas, ou 
simplesmente observá ‑las durante um passeio tranquilo, proporciona um reencon‑
tro com tradições e com um estilo de vida rural que a vida quotidiana urbanizada 
tem vindo a apagar.
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Fonte: Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo (2005). 

O programa de dinamização das vindimas surgiu no ano 2000, por iniciativa 
da Associação de Aderentes da Rota do Vinho do Porto, que desenvolveu um pro‑
jeto ao abrigo do Programa Operacional da Região Norte – Eixo 2 – Ação Integrada 
de Base Territorial do Douro (AIBT Douro) (Ribas, 2002). O projeto “Festa das 
Vindimas 2000” tinha como principais objetivos a captação de novos públicos, 
a possibilidade de melhorar a oferta turística existente com produtos de maior 
valor e a promoção do desenvolvimento económico e social do Douro. Contudo, 
tal só seria possível com a participação ativa e o envolvimento da maior parte das 
entidades oficiais e privadas da Região Demarcada do Douro. Assim, foi criado 
um programa específico de animação que permitia ao turista ter um contacto 
mais direto com as tarefas tradicionais da época, aprendendo um pouco sobre 
as tecnologias de fabrico do vinho ou como provar um vinho. O envolvimento da 
população jovem autóctone, contribuiu para uma maior integração da população 
local nos projetos da Rota do Vinho do Porto.

Em colaboração com o IVDP – Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto – e 
com a Casa do Douro foi também criado um centro de visitas. Num local peculiar 
do Douro, o Armazém 43, situado no centro da Régua, foi concebido um espaço 
onde se poderia ter um primeiro contacto com a história da região e do Vinho 
do Porto, com as tradições, com o processo tecnológico de produção do vinho e 
com a própria Rota. Os visitantes eram guiados através da história, costumes e 
tradições, enquanto admiravam exposições de fotografia e provavam e compra‑
vam vinhos do Porto e do Douro, ou também artesanato, doces regionais e outros 

Figura 1 
Grupo de turistas a 

participar na vindima
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produtos típicos. Obtinham, ainda, informações acerca de possibilidades de visita 
aos diversos pontos da Rota.

No decorrer desse ano, durante o período do evento, foram recebidas no 
Armazém 43 cerca de 3.000 pessoas, entre visitas de estudo de diversas escolas e 
turistas (individualmente ou em grupo), maioritariamente portugueses, mas tam‑
bém das mais diversas nacionalidades. Este espaço funcionou como multiusos, 
tendo sido o local onde se realizaram os Laboratórios de Sabores (transmitindo 
o vocabulário específico de prova, a sua origem), bem como Recitais de Poesia 
(Ribas, 2002).

As atividades desenvolvidas pela Rota foram sendo diversificadas, surgindo 
assim, pela primeira vez, dois programas turísticos suscetíveis de serem comer‑
cializados diretamente ao público, operadores turísticos e agências de viagens. 
O programa “Fui ao Douro à vindima” iniciava ‑se com uma receção no Armazém 
43, seguida de visita a uma vindima, com almoço típico, terminando com uma 
visita a uma adega de vinificação moderna. Esteve em vigor de 18 de setembro 
a 8 de outubro, ajustando ‑se o percurso pela calendarização das vindimas das 
quintas, o que permitiu o envolvimento de uma grande percentagem de aderentes. 
O segundo programa idealizado pela Rota chamava ‑se “Aprender a vindimar” e 
continha uma componente lúdica que envolvia a realização, numa quinta ade‑
rente da Rota, de várias tarefas ligadas à vindima, em estilo de competição sau‑
dável, com direito a prémios de participação. No final do dia, os turistas eram 
transportados para um alojamento turístico, onde, durante o serviço de aperitivos, 
desempenhavam a última tarefa: abrir, decantar e servir uma garrafa de vinho. 
No período do jantar procedia ‑se à entrega dos prémios de participação (Ribas, 
2002). Associada ao programa da animação turística existia a componente de 
animação cultural, com a qual se pretendeu envolver instituições e organizações 
privadas locais e regionais. 

Necessariamente, as empresas e hotéis ligados ao enoturismo não ficaram 
indiferentes à dinâmica desta época e procuraram oferecer aos turistas a possi‑
bilidade de visitarem as adegas e até de participarem nas vindimas. A título de 
exemplo, a CP – Comboios de Portugal – relançou um programa cujo objetivo era 
o de levar os turistas a conhecer o processo produtivo do vinho duriense. Tudo 
começava com uma viagem de comboio pela linha do Douro, onde se podia apre‑
ciar a paisagem de socalcos e as vinhas. Posteriormente, os turistas eram trans‑
portados até uma quinta na Régua, onde atuavam ranchos folclóricos enquanto 
se degustava vinho. Seguia ‑se uma visita guiada à adega e um almoço regional, 
havendo ainda a possibilidade de participar nas lagaradas.
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Atualmente, a Festa das Vindimas é realizada um pouco por toda a região, 
com programas trabalhados de forma isolada pelos diferentes agentes e que são 
repetidos durante todo o período da Festa. A programação incide, sobretudo, na 
apanha da uva, visita à adega e armazéns, prova de vinhos, jantares temáticos e 
lagaradas. 

O Douro é uma região dinâmica em termos turísticos, como o prova a vontade 
dos stakeholders que ali operam de atrair novos investidores e visitantes. Porém, a 
relação entre a produção vínica e o turismo é ainda frágil. Importa não esquecer 
que vender um vinho é vender uma região no seu todo: a gastronomia, a animação 
turística, o património, a cultura, sendo, por isso, fundamental que haja uma inter‑
ligação e um empenho de todos os agentes económicos públicos e privados.

4. O enoturista

O perfil do enoturista assume caraterísticas diferentes nos diversos países produ‑
tores, uma vez que existem fatores distintivos, a nível cultural, que influenciam o 
seu perfil. Para além disso, as motivações do enoturista são muito diferenciadas, 
sendo que cada um tem os seus próprios focos de interesse. 

Para autores como Mitchell et al. (2000), a maior parte dos estudos sobre os 
enoturistas têm sido orientados para a perspetiva de visita das caves e das adegas 
ou de consumidores de vinhos, mas não verdadeiramente para o perfil do enotu‑
rista. Contudo, segundo alguns investigadores (O’Neil & Charters, 2000; Williams 
& Dossa, 2003), um dos grandes problemas relativamente às caves e adegas é a 
falta de recolha, tratamento e análise de dados que lhes permitam identificar os 
diferentes segmentos de mercado com que trabalham e, consequentemente, pres‑
tar um bom serviço e vender os produtos mais adequados (Costa & Kastenholz, 
2009). A maior parte dos resultados baseia ‑se em estudos da relação do enoturista 
com determinado produto ou serviço da adega, e não numa análise substancial 
do seu perfil em geral (Williams & Kelly, 2001).

Por seu lado, Williams (2001) sugere que sejam realizados estudos focados 
nas imagens das regiões vitivinícolas, de forma a auxiliar o seu posicionamento 
como destino turístico. Já Williams e Dossa (2003) sustentam a necessidade de 
mais investigação sobre o perfil do enoturista, principalmente no que respeita à 
definição de subgrupos, com um enfoque na identificação dos atributos da expe‑
riência que ligam os vários componentes físicos da experiência enoturística. Char‑
ters e Ali ‑Knight (2002) advertem que as expectativas dos enoturistas se alteram 
de acordo com a região, confirmando que nem todos os fatores de sucesso são 
replicáveis.
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Em países como os Estados Unidos, a Austrália, a Nova Zelândia e a África 
do Sul (“Novo Mundo”), a maioria dos visitantes tem mais interesse na degustação 
de vinhos e no aperfeiçoamento dos conhecimentos sobre os vinhos. No “Velho 
Mundo” europeu, são visitadas regiões como a Borgonha e a Toscana, essencial‑
mente para usufruir dos bons restaurantes e apreciar a arquitetura das vilas e 
aldeias produtoras de vinhos (Pina, 2010).

Dodd (1995), por seu lado, refere que, em comparação com um turista típico, 
o visitante de uma adega possui geralmente um elevado grau educacional e de 
rendimentos. De acordo com a South Australian Tourism Commission (Char‑
ters & Ali ‑Knight, 2002), acrescenta ‑se que o enoturismo é mais apelativo para 
casais sem filhos, com um elevado grau de educação e elevados rendimentos 
profissionais. Mitchell et al. (2000), baseados em estudos realizados na Austrália, 
Nova Zelândia e Estados Unidos, chegaram à conclusão de que os enoturistas 
estão habitualmente na faixa etária dos 30 ‑50 anos, com rendimentos médios a 
superiores, residindo nas proximidades da região vitivinícola. Treloar et al. (2004) 
identificam semelhanças nos estudos anteriores, descrevendo este enoturista 
como predominantemente feminino, com curso superior e rendimentos acima da 
média; um turista interno que tem, por norma, alguma experiência ou formação 
em vinhos.

No que se refere ao perfil dos participantes em festivais de vinho, Yuan et al. 
(2005) identificam três tipos de participantes: the wine focusers, cujas motivações 
estão intimamente ligadas ao vinho; the hangers ‑on, para quem o vinho não é o 
fator primordial para participarem num festival; e os festivity seekers, que procu‑
ram uma experiência mais ampla e integrada na cultura da festa, com uma com‑
ponente de aprendizagem. Cada uma destas tipologias pode alterar ‑se de acordo 
com a natureza e os atributos de cada festival (Marujo, 2012). 

Apesar de existirem pontos comuns no perfil dos enoturistas, existem igual‑
mente diferenças, de acordo com as caraterísticas distintivas dos territórios. 
Assim, torna ‑se determinante conhecer melhor o seu perfil, por forma a ajustar 
a oferta turística.

5. A Festa das Vindimas

Sendo a Festa das Vindimas o evento mais emblemático e reconhecido da região, 
este estudo teve como objetivo definir o perfil do participante na Festa das Vindi‑
mas e entender as suas motivações, bem como a sua valorização da experiência. 
De facto, considera ‑se importante analisar o contributo deste evento na imagem 
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e na promoção da região, as suas formas de organização e implementação e pos‑
síveis oportunidades de desenvolvimento. 

Dada a extensão do território em causa, esta pesquisa centrou ‑se no eixo 
da região abrangida pelo Alto Douro Vinhateiro, da qual fazem parte 13 conce‑
lhos, uma área de maior concentração populacional e com um maior número 
de infraestruturas hoteleiras. A área de abrangência foi selecionada de acordo 
com os locais onde as atividades da Festa eram mais intensas, integrando os 
stakeholders que aceitaram incorporar o projeto, dentro do território abrangido 
pelo destino Douro: Alijó, Armamar, Lamego, Mesão Frio, Peso da Régua, 
Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, Tabuaço (correspondentes ao Baixo Corgo 
e Cima Corgo), uma área muito vasta numa região em que as acessibilidades são 
condicionadas.

Dos 1.580 inquéritos aplicados em diversos idiomas (português, inglês, francês, 
espanhol e alemão) durante a vindima de 2012, obtiveram ‑se 410 válidos. Segundo 
os resultados, a amostra é constituída, maioritariamente, por turistas de naciona‑
lidade portuguesa, na faixa etária dos 30 aos 39 anos, com filhos, destacando ‑se os 
indivíduos com habilitações de ensino superior a trabalhar por conta de outrem. 
A maioria dos inquiridos assinalou que estava de visita à Festa das Vindimas acom‑
panhado de marido/esposa/namorado(a) (58,1%) ou de amigos (20%).

O questionário foi aplicado num período durante o qual estava a decorrer 
a Festa das Vindimas. Porém, quando confrontados com a questão “Veio pro‑
positadamente para a Festa das Vindimas?”, a maioria dos turistas inquiridos 
(66,8%) afirmou que não estava a visitar a região do Douro com o propósito de 
assistir ou participar naquele evento. Aliás, a maioria não tinha sequer conhe‑
cimento de que existia um programa específico da Festa das Vindimas. Mesmo 
estando em hotéis e quintas da região, com acesso às atividades desenvolvidas 
pela unidade, não tinham a perceção da existência de um evento específico na 
região. Paradoxalmente, os questionários foram aplicados durante atividades 
integradas na programação do evento, como as provas de vinho, visitas ou laga‑
radas. Assim, coloca ‑se a hipótese de que o facto de não existir um programa 
único do evento, mas sim propostas isoladas dos operadores, pode ter levado o 
turista a ficar confuso e a responder que não ia participar na Festa quando, na 
realidade, já se encontrava a participar e a desfrutar de uma parte significativa 
da oferta do evento.

No que respeita aos 136 inquiridos que indicaram que estavam a visitar o 
Douro com a intenção de assistir/participar na Festa das Vindimas, constatou ‑se 
que 78,7% iriam assistir/participar no evento pela primeira vez. Como se verifica 
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na figura 2, a motivação assinalada pela maioria dos turistas (50,5%) foi “conhecer 
e/ou experimentar os aspetos culturais da festa (desfile etnográfico, apanha da 
uva, pisa da uva, música, exposições, entre outros)”. As “provas de vinho” foram 
a segunda motivação com mais expressão (31,3%), seguida de “viver novas expe‑
riências” (28,7%) e da “diversão” (24,7%).

 

 

Fonte: Elaboração própria.

É possível concluir ‑se que as motivações dos turistas para assistir/participar 
na Festa das Vindimas estão associadas ao seu caráter lúdico e cultural, à possi‑
bilidade de os indivíduos conhecerem, assistirem e até vivenciarem experiências 
diretamente relacionadas com as diferentes etapas da vindima.

Nos casos em que não se tratava de uma primeira visita ao Douro para 
assistir/participar na Festa das Vindimas, os inquiridos assinalaram igualmente 
as motivações diretamente relacionadas com as dimensões da Festa, o que 
poderá estar associado à experiência que vivenciaram nas participações ante‑
riores, tendo sido assinaladas por 33,8% dos inquiridos as seguintes motivações: 
“atrações culturais da festa (desfile etnográfico, danças tradicionais, espetácu‑
los, gastronomia, apanha e pisa da uva, entre outras)” e “ambiente/atmosfera da 
festa” (figura 3).

Figura 2 
As principais 
motivações que 
trazem os turistas 
à Festa das Vindimas
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Fonte: Elaboração própria.

De facto, verificam ‑se diferentes motivações para visitar o Douro, com o 
propósito de ir à Festa das Vindimas. No caso de uma primeira vez, os inquiridos 
valorizam a possibilidade de conhecer e/ou experimentar os aspetos culturais da 
Festa, que constituem uma novidade. Sendo uma repetição de visita à Festa, as 
duas motivações igualmente mais relevantes reportam ‑se ao ambiente/atmosfera 
do evento e às atrações culturais que proporciona.

Os eventos culturais e criativos constituem ferramentas estratégicas na ges‑
tão dos territórios, ajudando a delinear a oferta turística. A realização de eventos 
turísticos que contribuem para a preservação e valorização da identidade cultural 
pode trazer benefícios para a comunidade anfitriã. É importante analisar a forma 
como o turista se integra e vivencia um Festival do Vinho ou uma Festa das Vindi‑
mas, uma vez que este evento é o culminar de um ciclo, a celebração de uma época 
festiva numa região vitivinícola que ajuda a promover o destino. 

Na análise do tipo de contacto ou interação que os turistas tiveram com os anfi‑
triões, observa ‑se, de acordo com a figura 4, que o principal contexto de interação 
dos turistas com os anfitriões se reporta às “provas de vinho” (49,5%). De seguida, os 
contextos mais referenciados foram as “lagaradas” (34,5%) e a “viagem de comboio” 
(30,4%). A “gastronomia oferecida” e a “viagem de barco” foram referidas por 27,3%, 
e 24,7%, respetivamente. Cerca de 17,0% dos inquiridos assinalou que a interação 
ocorreu em contexto “comercial”, “apanha da uva” e “participação nas danças e can‑
tares”. Com menor expressão surgem os contextos de “tradições e costumes” (14,9%), 
“exposições e concertos” (8,2%) e “festival das Aldeias Vinhateiras” (4,6%). 

Figura 3 
As principais 

motivações que trazem 
os turistas novamente 

à Festa das Vindimas
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Fonte: Elaboração própria.

De acordo com os resultados obtidos, a interação e o envolvimento dos turistas 
com os anfitriões (quintas, museus, produtores, restaurantes, entre outros) está 
bastante presente e é importante para criar ligações ao destino turístico e, em par‑
ticular, ao evento estudado. Por outro lado, constatou ‑se que, quando questiona‑
dos sobre a interação ou contacto com outros turistas ou visitantes da Festa, 61,3% 
dos inquiridos afirmaram não ter estabelecido qualquer contacto ou interação. 
Aqueles que responderam ter tido contacto com outros turistas durante as ativi‑
dades, referiram maioritariamente as “lagaradas” (44,1%) e as “provas de vinho” 
(42,1%). De salientar que cerca de um quarto dos inquiridos referiu a “apanha da 
uva” (26,2%), a “viagem de comboio” e a “gastronomia oferecida” (24,1%) como 
atividades que proporcionaram contacto com outros turistas (figura 5).

Figura 4 
Interação entre 
turistas e anfitriões 
da Festa das 
Vindimas
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Fonte: Elaboração própria.

Os resultados obtidos confirmam que as atividades referidas são maiorita‑
riamente realizadas em grupo, como é o caso das lagaradas ou da apanha da uva, 
efetuadas quer com amigos ou familiares, quer com outros turistas.

Os inquiridos foram questionados sobre o seu grau de satisfação ou insatisfa‑
ção relativamente à natureza/caraterísticas da Festa das Vindimas, mais especifi‑
camente no respeitante a 15 dimensões (figura 6): P1  ‑ Danças, músicas e cantares 
tradicionais; P2  ‑ Exposições etnográficas alusivas ao vinho; P3  ‑ Animação turís‑
tica; P4  ‑ Gastronomia típica; P5  ‑ Provas de vinho; P6  ‑ Apanha da uva; P7  ‑ Pisa 
da uva/lagaradas; P8  ‑ Informação turística; P9  ‑ Hospitalidade; P10  ‑ Artesanato; 
P11  ‑ Convívio com turistas; P12  ‑ Convívio com anfitriões; P13  ‑ Sinalética; P14 
 ‑ Alojamento; P15  ‑ Segurança. 

Figura 5 
Interação entre 

turistas ou visitantes
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Fonte: Elaboração própria.

Globalmente, os inquiridos mostraram ‑se satisfeitos com as 15 dimensões da 
Festa das Vindimas analisadas. No entanto, importa salientar que a dimensão 
que apresenta menor grau de satisfação é a concernente à sinalética, seguida da 
informação turística. Por outro lado, a gastronomia e as provas de vinho são as 
dimensões que obtiveram avaliações mais positivas. É de notar que os inquiridos 
revelaram menor satisfação com as dimensões relacionadas com a organização 
do evento.

Quanto à pergunta aberta sobre a imagem espontânea que os inquiridos 
associavam à Festa das Vindimas, as respostas dadas foram codificadas em 12 
categorias, construídas através da técnica de análise de conteúdo. Apesar de 
uma taxa de não resposta de 50,5%, os dados obtidos dos 204 inquiridos que res‑
ponderam à questão permitiram identificar como imagens mais mencionadas a 
“paisagem” (19,6%) e o “vinho” (15,2%), como observável na figura 7. A imagem de 
“alegria e convívio” foi referida por 13,2% dos inquiridos e 12,3% associam a Festa 
à imagem das “uvas”. O “regresso ao passado” e os “costumes e tradições” foram 
imagens referidas por 7,4% e 4,9% dos inquiridos, respetivamente.

Figura 6 
Grau de satisfação 
sobre a natureza/
caraterísticas da 
Festa das Vindimas

Muito insatisfeito/ 
insatisfeito

Satisfeito/ 
muito satisfeito
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Fonte: Elaboração própria.

A forma como o turista vivencia a experiência é crucial para o sucesso da 
Festa e sua posterior promoção, sendo que cada pessoa a absorve de forma dis‑
tinta. É compreensível que numa das regiões demarcadas mais antigas do mundo, 
Património Mundial, a primeira imagem esteja associada à paisagem, ao vinho e 
ao convívio. Estes são os elementos ‑chave da Festa das Vindimas e, de um modo 
geral, do enoturismo. Aliás, estes dados permitem ajudar no desenvolvimento de 
programas e atividades inovadoras e diferenciadoras que tenham em considera‑
ção as características que os turistas associam à Festa das Vindimas. 

Importa referir que a maioria dos inquiridos (64,0%) pensa voltar à Festa das 
Vindimas ou recomendá ‑la (86,0%). Estes indicadores tão elevados significam que 
a vivência fruída durante a Festa foi tão positiva que leva à sua recomendação 
a amigos e familiares. Em relação ao destino Douro, a maioria dos inquiridos 
(86,0%) pensa voltar à região, e a quase totalidade dos inquiridos (96,8%) vai reco‑
mendar o destino Douro. 

Convém ressalvar que, como já foi referido, apesar de estar a decorrer o período 
das vindimas, 66,8% dos inquiridos não visitava a região com o objetivo de assistir ou 
participar na Festa das Vindimas. A maioria não sabia que existia uma programação; 
“iam às vindimas” ou participavam no programa que a empresa lhes vendeu, quer 
antecipadamente (caso do turismo fluvial) quer já na região (caso dos hotéis). 

De um modo geral, os dados recolhidos junto dos visitantes evidenciam uma 
perceção muito positiva do destino e da experiência adquirida durante a Festa das 
Vindimas, sendo o grau de satisfação elevado.

Figura 7 
Imagem espontânea 

da Festa das Vindimas
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6. Conclusão

O papel da paisagem na promoção vínica e turística das regiões revela ‑se uma 
mais ‑valia, tanto para o mercado vitivinícola como para a construção do destino 
turístico. No caso do Douro, a qualidade do vinho, associada à matriz da paisa‑
gem, funciona como elemento de diferenciação e como um elo importante entre 
os diferentes tipos de oferta turística. Os resultados apresentados são, por si só, 
expressivos relativamente à importância da paisagem como cartaz turístico da 
região e como parte integrante da promoção do destino. 

Num evento turístico que ocorre em plena época alta, crucial para uma região 
demarcada, é determinante conhecer o produto turístico e o perfil de quem visita a 
região, por forma a elaborar estratégias adequadas ao mercado ‑alvo. Entendemos 
que só assim é possível desenhar uma oferta turística que, indo ao encontro das 
suas necessidades, permitirá aumentar a permanência no território, combater a 
sazonalidade e fidelizar o enoturista.

Neste capítulo pretendeu ‑se realçar e determinar as motivações do turista 
que participa na Festa das Vindimas, perceber como ele vê e sente a região, como 
interage com os anfitriões e como experiencia o evento. Este tipo de eventos 
revelam ‑se uma forma muito interessante de preservar e promover a cultura e a 
tradição, criando laços emocionais entre os turistas, os anfitriões e a comunidade 
local. 

Constatou ‑se que, apesar das diferentes motivações para a presença na Festa 
das Vindimas, há questões que são transversais aos diferentes visitantes: a curio‑
sidade em conhecer a região, a paisagem, a gastronomia e os vinhos. No entanto, 
apesar de nem todos os turistas terem a perceção da existência de uma Festa das 
Vindimas, ou de não terem viajado expressamente por essa razão, encontravam‑
‑se a participar no evento direta ou indiretamente. Verificou ‑se, igualmente, que 
existem diferenças no comportamento dos turistas de nacionalidades distintas e 
no nível de interação com outros turistas ou com os anfitriões, denotando ‑se um 
maior envolvimento com os anfitriões na repetição da visita.

De facto, a oferta turística no destino Douro está muito focada nos progra‑
mas dos prestadores de serviço individuais, cingindo ‑se à sua área de atuação 
específica, seja uma quinta, um hotel ou uma empresa fluvial. O próprio desco‑
nhecimento do turista sobre o evento “Festa das Vindimas” é, como já referimos, 
disso elucidativo.

O enoturismo é uma atividade complexa, que envolve várias dimensões que 
acrescentam valor a todos os intervenientes. Em Portugal, a visão do enoturismo 
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tem ‑se restringido muito às Rotas dos Vinhos. De uma maneira geral, estas deve‑
riam ter em consideração o seu “efeito multiplicador” noutras ofertas. Para uma 
correta gestão, devem ser consideradas as acessibilidades, as condições hoteleiras 
e restauração, a oferta de lazer e de desportos de aventura, a existência de gas‑
tronomia típica, o património arquitetónico e paisagístico, entre outros. Quando 
os organismos associados a estes bens e serviços funcionam de forma integrada 
são instrumentos privilegiados de organização e de divulgação do enoturismo, 
tornando ‑se catalisadores das potencialidades das regiões vitícolas, o que poderá 
traduzir ‑se, subsequentemente, numa melhoria das condições de vida das popu‑
lações. 

No caso do Douro, por várias razões, a Rota do Vinho do Porto não está 
operacional. Assim, confrontamo ‑nos com a falta de um organismo que centra‑
lize toda a oferta turística da região e a estruture e promova à escala nacional e 
internacional.

A experiência da Festa das Vindimas é vivida integrando vários elemen‑
tos do destino, pelo que todos os anos é fundamental criar novas experiências 
para cativar os turistas e despertar o interesse pelo lugar. O Douro apresenta um 
leque diversificado de recursos e produtos que, devidamente articulados, podem 
e devem potenciar a oferta, contribuindo para o aumento da atividade turística 
na região.
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Um desafio para o ecoturismo  
na região do Douro

Vítor Pereira

1. Introdução

O potencial de desenvolvimento turístico no território da Região do Douro está 
confirmado, porém, o destino turístico pode tornar ‑se mais atrativo, através de 
uma estratégia que recorra a outras leituras e novos olhares sobre os recursos 
naturais. Se as vantagens competitivas que resultam da capacidade de utilização 
eficiente desses recursos, no médio e longo prazo (Ritchie & Crouch, 2010), forem 
aplicadas em domínios de especialização turística, como é o caso do ecoturismo, 
fomentarão o desenvolvimento sustentável neste destino de visita.

Existem na região do Douro locais de extrema importância para a conser‑
vação da natureza, como o Parque Natural do Alvão, o Parque Natural do Douro 
Internacional, o Parque Natural Regional do Vale do Tua e sítios da Rede Natura 
2000. Estas áreas protegidas e classificadas possuem um potencial turístico que 
impera redescobrir, envolver e explorar, de forma a contribuir para uma nova 
estratégia na promoção turística. Outro património turístico engloba elementos 
de excelência cultural, como o Alto Douro Vinhateiro, o Parque Arqueológico do 
Vale do Côa e, mais recentemente, a Olaria de Barros Negros de Bisalhães, tute‑
lados pela UNESCO como Património da Humanidade. Estes constituem outros 
atrativos turísticos que, pela sua singularidade e contextualização cultural, devem 
ser incluídos, complementarmente, nas propostas de ecoturismo para a região.

No entanto, ao aprovar a Estratégia Nacional de Conservação da Natureza 
e Biodiversidade 2030, pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 55/20181, o 
governo português deixou omissa a prática do ecoturismo enquanto atividade de 
um turismo baseado na natureza, verdadeiramente sustentável, apesar de exis‑
tirem no país muitas áreas onde é possível e desejável a promoção do turismo 
sustentável e deste segmento de turismo. Assim, contrariamente a outros países, 

1 Diário da República, 1.ª série — N.º 87 — 7 de maio de 2018.

11. CAPÍTULO
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entre os quais se destaca a vizinha Espanha, como se demonstrará adiante, em 
Portugal, o ecoturismo não foi regulamentado nem foi, até há muito pouco tempo, 
mencionado na legislação existente sobre turismo, não surgindo denominado nos 
planos estratégicos nacionais para o setor turístico enquanto atividade relevante. 
Reduziu ‑se, assim, em grande medida, a visibilidade que o ecoturismo pode ofe‑
recer como atividade turística indutora de sustentabilidade.

É objetivo deste trabalho propor uma reflexão que promova correlações de 
pensamento num debate para o desenvolvimento do ecoturismo na região da 
Comunidade Intermunicipal do Douro (CIMDOURO), algo que pode revestir ‑se 
de particular interesse para o planeamento e a gestão do turismo sustentável. 

Metodologicamente, o trabalho fundamenta ‑se nas asserções colhidas na 
pesquisa bibliográfica, no conhecimento empírico, da experiência do autor ligada 
a eventos, de conhecimento de factos e sobre conceitos consolidados na matéria 
tratada (Moreira, 2006); ou seja, procurou ‑se alimentar a capacidade de pensar 
criticamente para levar à produção de mais conhecimento, com um sentido de rea‑
lismo necessário à preservação do capital natural dos territórios e do património 
turístico através do ecoturismo. Para esse efeito, optou ‑se por fazer uma análise 
essencialmente descritiva e de racionalidade crítica, deixando de fora a análise 
positivista tradicionalmente usada na temática do turismo, predominantemente 
no seu caráter económico, produzindo ‑se uma abordagem de observação direta e 
de análise documental, sustentada na revisão bibliográfica sobre o segmento do 
ecoturismo. 

Reflete ‑se sobre a conceptualização do ecoturismo e sobre o que o diferencia 
do turismo baseado na natureza, evidenciam ‑se constrangimentos ao seu desen‑
volvimento face ao que tem sido a inexistência de legislação própria e do desejável 
enquadramento legal do ecoturismo na realidade nacional, e salientam ‑se aspetos 
da sua importância a nível internacional. Procura ‑se trazer para a discussão o 
fundamento da estratégia e o design de um modelo de implementação regional 
de ecoturismo em rede de valor, com uma base de cooperação territorial e de coo‑
petição empresarial e com uma visão de sustentabilidade económica, ambiental 
e sociocultural, como a que pode ver ‑se consequentemente afirmada para o terri‑
tório que integra a região da CIMDOURO.

Almeja ‑se um modelo de ecoturismo que possa garantir a participação local 
e a cooperação das instituições, que contribua para a melhoria da organização, 
do planeamento e da gestão do destino turístico, que promova uma imagem de 
qualidade e sustentabilidade, por onde se crie, promova e comercializem expe‑
riências de ecoturismo, ao mesmo tempo que sensibiliza e consciencializa para 
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o desenvolvimento sustentável. Julgamos, pois, que este modelo de ecoturismo 
converge amplamente para o desígnio que vemos plasmado na estratégia da enti‑
dade intermunicipal desta região, que refere:

Afirmar o Douro como um Território Ambientalmente Sustentável e Socialmente Inclusivo, 
comprometido com uma utilização eficiente dos recursos, a melhoria contínua da qualidade 
de vida das populações e o reforço da coesão social. Afirmar o Douro como um Território em 
Rede, suportado em parcerias institucionais alargadas e práticas consistentes de cooperação 
intersectorial que promovam as lógicas de eficiência coletiva e garantam uma boa governança 
territorial.2

2. Um olhar reflexivo sobre o ecoturismo

Muitas são as definições que se encontram na pesquisa bibliográfica sobre ecotu‑
rismo, um conceito de turismo fundamentado na natureza e na sua conservação, 
que, não sendo definitivo nem consensual, demonstra a diversidade da dinâmica 
e da evolução do conceito (Blamey, 2001; Donohoe & Needham, 2006; Dowling 
& Fennel, 2003; Fennel, 2008). Junto de outros autores (Blanco & Curiel, 2016; 
Ceballos ‑Lascurain, 1991; Cunha, 2013; Fennel, 2008; Morais, 2017; Silva & Car‑
valhinho, 2017; TIES, 2015) poderão encontrar ‑se definições que permitem a con‑
ceptualização do ecoturismo como a forma que vemos conjugada na Organização 
Mundial de Turismo (UNWTO)3.

De forma diferenciada face ao chamado turismo de natureza, o ecoturista 
revela o desejo de aprender sobre o espaço natural visitado, de satisfazer a neces‑
sidade de conexão profunda com a natureza e de interagir com as populações 
locais (Laarman & Durst, 1987, apud Orams, 2001). A tendência para percecionar 
o ecoturismo enquanto uma evolução ou especialização do conceito de turismo 
de natureza denota que a conceptualização do primeiro é mais abrangente, com 
um maior destaque para as singularidades pessoais dos visitantes e uma maior 
consistência nas opções dos seus praticantes (Luo & Deng, 2017, apud Morais, 
2017, p. 30).

Como uma nova aposta alternativa ao turismo massificado, o ecoturismo 
está alinhado com a importância que é reconhecida aos valores naturais e cultu‑
rais dos destinos turísticos e com a alteração que se verifica nos comportamentos 
e atitudes de turistas mais conscientes, que hoje valorizam experiências mais 
genuínas e percecionadas como amigas do ambiente. As suas propostas em ter‑
mos de experiências de visita baseiam ‑se em atividades educativas de ciência e de 

2 http://cimdouro.pt/douro ‑2030/. Acedido em 05/05/2020.

3 http://sdt.unwto.org/content/ecotourism ‑and ‑protected ‑areas. Acedido em 29/03/2019.
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interpretação patrimonial, que contam com o envolvimento das comunidades e de 
guias locais em atividades diversas e criativas, bem como com turistas informados 
e responsáveis, que produzem valor acrescido. Através do ecoturismo, criam ‑se 
indutores positivos para uma governança política e ambiental mais sustentável e 
para a gestão equilibrada dos espaços visitados, é fortalecido o tecido económico 
local, e é dada uma contribuição positiva para uma maior coesão social dos cha‑
mados territórios de baixa densidade.

A alteração nos paradigmas de consumo turístico tem através do ecoturismo, 
nas suas propostas de atividades e nas suas externalidades, o postulado certo para 
a realização de um aproveitamento turístico mais racional das potencialidades 
endógenas das regiões, pelo apoio que presta para a preservação ambiental e para 
a sustentabilidade no meio rural. Na perspetiva da procura turística, responde às 
expetativas de um consumidor cuja decisão de viajar tem em conta uma preocu‑
pação com a sustentabilidade do destino visitado.

As experiências proporcionadas no ecoturismo ilustram a longa relação 
entre os humanos e a natureza, expressando ‑se através da interação com as com‑
ponentes bióticas e abióticas do património natural, em atividades criativas, de 
recreação e lazer, que revelam o engenho humano e a necessidade da sua simbiose 
com o meio natural. No ecoturismo, a fruição da paisagem natural e o usufruto 
cultural e responsável, respeitando as matrizes identitárias do território local, são 
como partilhar o sentimento do lugar, com um sentido de identidade e pertença, 
de afeto e compromisso relativamente a esse mesmo lugar (D’Orey, 2015). A isto 
acrescentam ‑se, por imersão no meio físico e sensorial, outras atividades que 
comportam componentes de espiritualidade, transmitindo emoções positivas e 
sensações de bem ‑estar no meio natural. 

Reconhece ‑se que, mesmo mantendo a ênfase nos espaços naturais, a maio‑
ria das definições de ecoturismo sublinha a importância de associar recursos 
culturais como atrações complementares. Estas atrações, embora secundárias, 
podem tornar o ecoturismo ainda mais significativo onde exista uma presença 
cultural diversa e tradicional, resultando em fonte de interesse acrescido para o 
ecoturista, para além das atrações habitualmente mais procuradas, como a obser‑
vação de fauna selvagem, da flora ou de aspetos de geodiversidade.

Com a proclamação por parte das Nações Unidas, e consequente celebração, 
do ano de 2017 como o Ano Internacional do Turismo Sustentável para o Desen‑
volvimento, evidenciou ‑se e reconheceu ‑se, em matéria de turismo sustentável, 
um longo trajeto percorrido desde o Ano Internacional do Ecoturismo das Nações 
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Unidas em 2002.4 Porém, esta celebração em 2017 representou também um alerta 
sobre o que o setor das viagens e turismo pode e deve fazer na abordagem a um 
conjunto de problemas urgentes de ordem ambiental, social e económica que se 
verificam globalmente (CREST, 2017). Em causa está a necessidade de uma maior 
consciencialização socioambiental por parte dos atores da atividade turística, 
reconhecendo ‑se que eles são responsáveis pela redução dos efeitos negativos do 
turismo. Embora se verifique já a existência de boas práticas de sustentabilidade 
em muitos destes atores, importa ter em conta a dimensão global desta atividade, 
o seu crescimento exponencial e as suas implicações no ambiente, de modo a 
tomar as decisões acertadas para que esta tão importante atividade global seja 
sustentável.

Nos destinos turísticos, o desenvolvimento sustentável é, desde há muito, 
uma necessidade estrutural. Contudo, continua sem estar presente de forma tão 
consciente como seria desejável na oferta e na procura turísticas. Ao nível corpo‑
rativo da oferta turística, devido à sua posição central no sistema turístico e ao 
longo da sua cadeia de abastecimento, incluindo na sua promoção e comunicação 
através dos canais de distribuição e de vendas, cabe aos diversos intervenientes 
desempenhar um papel fundamental junto dos potenciais turistas, para que os 
princípios e benefícios do turismo sustentável se traduzam em mudanças opera‑
cionais concretas, conduzidas com a integração de estratégias que visem a sus‑
tentabilidade. 

Os principais benefícios desta integração estratégica nos destinos turísticos 
traduzem ‑se numa maior atenção aos princípios de precaução e numa abordagem 
preventiva de longo prazo na gestão turística dos territórios. A integração do eco‑
turismo pode contribuir tanto para sustentabilidade, como para a estratégia geral 
de atratividade do destino, podendo ser parte da resposta às principais tendências 
da procura turística fornecendo incentivos para ampliar e aprofundar as práticas 
de um turismo responsável (Lee, 2001).

3. O contexto nacional do ecoturismo: vazio legislativo

Em Portugal, o vazio legislativo que se tem verificado relativamente ao ecoturismo 
é um aspeto que não favoreceu o seu desenvolvimento no país. A legislação espe‑
cífica para as atividades de turismo baseadas na natureza tem vindo a reboque 

4 Como parte do Ano Internacional de Ecoturismo das Nações Unidas, a Declaração de Ecoturismo 
de Quebec registou uma agenda preliminar e estabeleceu uma série de recomendações para o cresci‑
mento das atividades de ecoturismo implementadas no contexto do desenvolvimento sustentável.
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da classificação nacional das áreas protegidas5, ignorando a abrangência e o valor 
intrínseco do ecoturismo para a preservação ambiental e para o desenvolvimento 
sustentável, comparativamente ao denominado turismo de natureza. 

Como se pode concluir a partir da leitura do Programa Nacional de Turismo 
de Natureza (PNTN)6, o seu objetivo principal é a promoção e afirmação dos valo‑
res e potencialidades das áreas protegidas e classificadas nos municípios abran‑
gidos por esta demarcação regulamentar. Assim, excluem ‑se, muitos municípios 
onde se poderão identificar outras áreas de elevado valor natural e de biodiver‑
sidade, com acervos significativos de património cultural. Deste modo, a inob‑
servância ou desconhecimento destes valores levaram a que diversos municípios 
ficassem arredados daquele ordenamento territorial. 

Apesar de o PNTN defender a promoção da integração e sustentabilidade 
nos domínios da conservação da natureza, do desenvolvimento local, da qualifi‑
cação da oferta turística, da diversificação da atividade turística e da divulgação 
e valorização do património cultural, o que se verifica é que, enquanto produto 
turístico, o turismo de natureza surge muito associado a conteúdos recreativos 
e de lazer, de aprendizagens mais lúdicas, e de um modo mais visual, de cariz 
estético. Por seu lado, o ecoturismo, é ancorado a uma abordagem holística, mais 
integradora do que é o chamado turismo de natureza, podendo ser promovido 
noutros espaços que detenham recursos naturais e culturais para o seu desenvol‑
vimento e proporcionando ao turista a participação em experiências criativas e em 
atividades de índole educativa, potenciando o desenvolvimento sustentável atra‑
vés da utilização de técnicas de interpretação do património natural e cultural.

Sendo importante a referência na legislação nacional sobre as atividades de 
turismo em espaços naturais, o turismo de natureza não se releva como instru‑
mento essencial para que se possa materializar a educação ambiental, fator crítico 
para o alcance do desenvolvimento sustentável. A componente educativa é rele‑
vante nas visitas de ecoturismo, com um significado que passa despercebido, mas 
que contém um enorme potencial de desenvolvimento futuro enquanto indutor de 
uma mudança filosófica no setor do turismo (Morais, 2017).

Dilui ‑se, assim, a ideia de que o termo ecoturismo implica apenas a con‑
servação da natureza, ou de que é um termo usado apenas internacionalmente, 
sobretudo nos mercados norte ‑americanos, para expressar turismo de natureza 
em férias de caminhadas, de observação de aves e de fauna em áreas de grande 

5 Decreto ‑Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, que estabelece o regime jurídico da conservação da natureza 
e da biodiversidade.

6 Decreto ‑Lei n.º 242/2015, de 15 de outubro.
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beleza natural ou florestas tropicais e safaris (Quintana, 2017), desconhecendo‑
‑se a abrangência do conceito, os seus benefícios e a importância crescente que 
globalmente vai alcançando. Deste modo, poderá verificar ‑se que turismo de natu‑
reza inclui as atividades dentro e ao redor na natureza, enquanto o ecoturismo 
se relaciona com os aspetos sustentáveis das viagens. No entanto, importa igual‑
mente avaliar pormenorizadamente os fatores de impacto ambiental negativo que 
poderão existir, bem como as possíveis formas de mitigação dos seus efeitos.

Podemos afirmar que o ecoturismo promove e faz evoluir um conjunto de 
temas ambientais, socioculturais e económicos que, em certa medida, podem apa‑
recer como análogos no turismo de natureza. Porém, nesta modalidade, não se 
dispõe da abordagem metodológica necessária para uma dinamização territorial 
que promova, como é desejável, a abrangência da ecologia através da educação, a 
inclusão social através do estreitar do relacionamento com a comunidade anfitriã 
e o contributo económico através do recurso aos fornecedores locais.

Até muito recentemente, Portugal não dispunha de legislação nacional sobre 
ecoturismo, ou seja, faltava enquadramento jurídico ou regulamentação adequada 
para a sua promoção e desenvolvimento regional. Esta lacuna resultou em impe‑
dimentos ou barreiras de entrada num tipo de mercado turístico mais evoluído 
e virtuoso, com a consequente falta de adesão ao conceito e seus princípios, bem 
como ao seu fomento na oferta nas organizações do sistema turístico. Ressalve ‑se, 
contudo, a recente aprovação final global, na Assembleia da República, do projeto 
de lei 956/XIII  ‑ Promoção e Desenvolvimento do Ecoturismo, publicado pela lei 
nº 86/2019, de 3 de setembro (Diário da República, n.º 168/2019)7, que poderá sina‑
lizar, no sistema turístico, aquilo que entendemos como devendo ser mais do que 
um novo produto turístico a desenvolver nas regiões, podendo, se bem conduzido, 
constituir ‑se como um importante indutor para o desenvolvimento sustentável do 
turismo no nosso país.

4. O contexto internacional do ecoturismo: um recorte

A importância económica do ecoturismo tem vindo a ser constatada e referida 
ao longo dos últimos anos, sobretudo desde 2002 – Ano Internacional do Ecotu‑
rismo –, tendo ‑se observado ganhos consideráveis no seu crescimento económico 
no mercado global. Segundo a Organização Mundial do Turismo, o ecoturismo 
representou 7% do mercado internacional em 2007 (Carvalho et al., 2015). Outros 
estudos de mercado confirmaram o interesse dos consumidores turísticos nos seg‑

7 https://dre.pt/home/ ‑/dre/124392058/details/maximized. Acedido em 05/05/2020. 
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mentos e serviços turísticos que protegem o meio ambiente e respeitam as culturas 
locais, verificando ‑se que os viajantes expressam uma preocupação crescente com 
impactos ambientais e culturais nos destinos, estando a optar por viagens susten‑
táveis e de baixo impacto (Bricker, 2013; CREST, 2010; Joyner & Bricker, 2018). Um 
outro relatório, sobre um inquérito da Booking.com, de 2018, indica que a tendência 
das viagens ecológicas continua a ganhar terreno, com a grande maioria dos via‑
jantes globais (87%) a expressar o desejo de viajar de forma sustentável.8

De facto, muitos e importantes atores estão a desempenhar um papel funda‑
mental ao incentivar o desenvolvimento e a consolidação do ecoturismo em todo 
o mundo. Não cabendo aqui mencioná ‑los amplamente, procura ‑se dar uma visão 
geral do ecoturismo em geografias diversas, nomeadamente no contexto europeu. 
Aqui, importa destacar, desde logo, a Rede Europeia de Ecoturismo (European 
Ecotourism Network, EEN), uma rede de organizações e de profissionais cujo obje‑
tivo principal é o de levar o ecoturismo na Europa a contribuir para um esforço 
genuíno de conservação e sustentabilidade.9 Nesse sentido, esta rede desenvolveu 
uma norma para a certificação da qualidade do ecoturismo europeu, o EETLS – 
European Ecotourism Labelling Standard –, com uma base comum de critérios de 
qualidade e de sustentabilidade, promovendo o ecoturismo ao nível europeu e 
sendo financiada pelo programa Lifelong Learning Programme da União Europeia. 

De entre os países europeus, são muitos aqueles que já aderiram ao ecotu‑
rismo. Na Irlanda, por exemplo, o Ecotourism Ireland10 tem como principal objetivo 
levar as empresas de ecoturismo a fazer uma gestão mais sustentável, ajudando 
na minimização dos impactos ambientais, protegendo o meio ambiente, dando a 
conhecer as vantagens e benefícios do ecoturismo na contribuição para a melho‑
ria do bem ‑estar das comunidades locais, oferecendo formação especializada e 
três níveis de certificação de qualidade, bem como providenciando apoio diverso 
e networking para os aderentes.

Em Espanha, mercado emissor da maior importância para Portugal, tem vindo 
a desenvolver ‑se um grande esforço de implementação do ecoturismo, com um marco 
de referência em 2016, no I Congresso Nacional de Ecoturismo, na cidade de Dai‑
miel em Castilha ‑La Mancha. Neste evento, celebrou ‑se um protocolo de colaboração 
entre a Secretária de Estado do Turismo espanhol e a Organização Autónoma dos 
Parques Nacionais que se afigura significativo para a promoção do ecoturismo em 

8 https://globalnews.booking.com/where ‑sustainable ‑travel ‑is ‑headed ‑in ‑2018

9 http://www.ecotourism ‑network.eu/.

10 http://www.ecotourismireland.ie/.
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Espanha. O seu objetivo consiste em servir de referência para a gestão do ecoturismo 
em espaços naturais e para a promoção de produtos de ecoturismo na Rede de Par‑
ques Nacionais espanhóis e na Rede de Reservas da Biosfera de Espanha.

Como corolário deste congresso, foi elaborada a Declaración de Ecoturismo de 
Daimiel – Recomendaciones para la planificación, promoción y gestión del ecoturismo 
en España. Esta declaração visa o incremento da cooperação entre as administra‑
ções públicas e os atores que intervêm no impulsionamento e promoção do ecotu‑
rismo espanhol, podendo por aqui identificar ‑se a oportunidade que o ecoturismo 
oferece como um segmento turístico gerador de emprego e de rendimento, como 
uma atividade que beneficia o uso sustentável dos espaços naturais e a conserva‑
ção da biodiversidade.

Segundo as palavras proferidas pela secretária de estado do turismo do governo 
central espanhol neste congresso, a colaboração entre o governo central e as suas 
comunidades autónomas veio dar uma nova ambição ao setor do turismo espanhol, 
pelo grande potencial que o ecoturismo tem naquele país. Esta ambição prosseguiu 
em 2017, com o II Congresso Nacional de Ecoturismo que se realizou em Guadalupe 
(Cáceres), com 200 participantes profissionais. Este evento teve como objetivo dar 
visibilidade ao conceito de ecoturismo em Espanha, dar relevância aos seus subpro‑
dutos geoturismo e turismo ornitológico,11 alinhar a oferta de ecoturismo com os 
gostos e a procura dos ecoturistas e proporcionar orientação a todos os atores para o 
planeamento e gestão do ecoturismo. Veio, ainda, consagrar o convénio protocolado 
no congresso anterior para a realização de um Observatório de Ecoturismo, projeto 
piloto para a realização de uma rede de conhecimento especializado em ecoturismo.

No ano seguinte, o III Congresso Nacional de Ecoturismo em Cangas del 
Narcea – Asturias, em novembro de 2018, constituiu ‑se como um encontro de 
referência e fator ‑chave para consolidar o ecoturismo nas empresas e nos destinos 
de Espanha, onde se pretendeu dar destaque a este segmento turístico como sendo 
o mais benéfico e sustentável para os espaços naturais e para o meio rural.12

A nível global, embora não seja esse o âmbito deste trabalho, podem referir‑
‑se muitos casos de estudo realizados na América, Ásia, Austrália ou África. 

11 http://www.congresonacionaldeecoturismo.es/congreso2017/wp ‑content/uploads/Gestion_VIJUGG_ 
Ec oturismo.pdf. Acedido em 07/05/2020. De referir que há autores que defendem ser possível carac‑
terizar o geoturismo como um nicho do ecoturismo, por ser desenvolvido com a abordagem integrada 
das paisagens, onde existem características geológicas, biológicas e culturais. O mesmo se passa com 
o turismo ornitológico, se incluir a educação ambiental nas suas atividades e não se limitar a um 
turismo de mera observação da avifauna. Em ambos os casos, deverão seguir ‑se também os princípios 
do ecoturismo.

12 http://www.congresonacionaldeecoturismo.es/. Acedido em 19/04//2019.
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No entanto, importa realçar a recente 5ª Conferência Europeia de Ecoturismo 
– 2018 (The 5th European Ecotourism Conference), com o patrocínio da European 
Ecotourism Network, realizada em Tbilissi, na Geórgia.13 Esta conferência con‑
tou com a presença de 150 participantes de 21 países, a maioria europeus, mas 
também com representações dos Estados Unidos da América, Costa Rica, Japão, 
Turquia, Rússia, Bielorrússia e Geórgia. Tendo como foco o avanço das metas 
de sustentabilidade na indústria do turismo, foram partilhadas soluções globais 
para inspirar mudanças futuras, debatendo a contribuição do ecoturismo no que 
se prende com questões ligadas à redução da pobreza e à educação, à cooperação 
transfronteiriça, a aspetos da gestão de áreas protegidas e ao desenvolvimento 
económico, tendo sido também debatidos os impactos das alterações climáticas 
no ecoturismo. 

Pode, assim, depreender ‑se que, no âmbito internacional, a promoção e 
desenvolvimento do ecoturismo é uma aposta estratégica das políticas de sus‑
tentabilidade em muitos países de todos os continentes e diferentes contextos 
geográficos, estando as organizações, o setor público, e cada vez mais empresas, 
empenhadas em dinamizar e impulsionar o paradigma da sustentabilidade por 
via do ecoturismo.

5. Breve abordagem à implementação do ecoturismo

Uma vez que dispõe dos meios e de métodos para uma interferência territorial, o 
planeamento estratégico integrado afigura ‑se como um instrumento adequado 
nos vários domínios do fenómeno turístico. Assim, torna ‑se essencial aperfeiçoar 
a sua abordagem multidisciplinar, operacionalizada através de uma perspetiva 
sistémica e holística, para compreender e explicar as respetivas características 
em várias dimensões e escalas e, também, os resultados produzidos no inter‑
‑relacionamento entre o turismo e o meio ambiente (Beni, 1999, pp. 9 ‑11).

O  desenvolvimento de um modelo de desenvolvimento sustentável no 
turismo visará mudar atitudes e práticas não sustentáveis, inserindo ‑se metodo‑
logicamente dentro de um processo que se quer colaborativo entre organizações e 
coopetitivo entre empresas, que identifica interesses comuns, define problemas e 
estabelece linhas orientadoras (Kernel, 2005). O seu planeamento deve, obrigato‑
riamente, ter objetivos claros sobre a forma intensiva como o turismo se alimenta 
do território, tanto nas vertentes económicas e sociais, como na definição dos 

13 http://ecotourism.ge/conference2018/index.html; https://www.ecotourism ‑network.eu/. Acedido em 
19/ 04/2019.
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espaços a explorar e daqueles que devem, inequivocamente, ser protegidos (Car‑
valho & Marujo, 2010).

Para além desta fundamentação, será incluído, na metodologia de desenvol‑
vimento do modelo de implementação a propor, o conceito de transdisciplinari‑
dade do fenómeno turístico, expresso na complexidade dos domínios de perceções 
e de realidades contraditórias inerentes aos territórios de visita, e ter ‑se ‑á como 
premissa que se concretizem as dimensões afetivas da identificação com a natu‑
reza e da fruição racional e sustentável dos territórios, sabendo ‑se da finitude 
dos recursos naturais. Será também conseguido com uma governança eficaz e 
participativa, que faça uma avaliação concertada e holística na escolha das estra‑
tégias mais acertadas, com a valorização de saberes diversos para os constructos 
necessários às melhorias da prática turística, e que garanta processos e soluções 
efetivas que, de uma forma pragmática, possam alcançar os objetivos perspetiva‑
dos (Sonaglio, 2011, 2013).

A concretização dos objetivos de uma estratégia de implementação do ecotu‑
rismo pressupõe a observância das pretensões e desejos quer dos visitantes, quer 
das empresas e da população local, devendo igualmente convergir com os valores 
do território. Além do mais, o desenvolvimento e a gestão de um plano de ação para 
o ecoturismo não se conseguem sem a participação e o empenho de atores conscien‑
tes de que a preservação do património natural e cultural só se faz com a redução 
do impacto negativo que uma carga turística não controlada pode provocar. 

6. Rede de valor num “território desejado”

A possível promoção e desenvolvimento do ecoturismo na Região do Douro impli‑
cará tomadas de decisão de âmbito político, ambiental, económico e social, sendo 
fundamental uma profunda e criteriosa reflexão, dadas as interações necessárias 
entre as entidades que tutelam o território e a atividade turística e os agentes 
económicos locais, bem como o relacionamento destes entre si, não esquecendo 
o necessário envolvimento da comunidade em geral.

Pela sua conceção e abordagem holística, o ecoturismo pode contribuir para 
garantir o equilíbrio entre os benefícios económicos e os custos socioculturais e 
ambientais inerentes a qualquer atividade turística. Pressupõe ‑se que haja uma 
metodologia de intervenção de base local, colaborativa e participativa, que será 
essencial para um trabalho concertado na produção de sinergias diversas e de 
compromissos com as entidades que interferem no desenvolvimento e na promo‑
ção do turismo. Entre estas, destacam ‑se a entidade intermunicipal, as autarquias 
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locais e as entidades regionais de turismo, englobando ‑se neste contexto associa‑
ções, agentes económicos locais e pessoas interessadas em prol de uma região 
mais coesa, competitiva e sustentável.

Neste contexto, os benefícios a alcançar visam a valorização e a sustenta‑
bilidade do património natural, cultural e paisagístico de regiões específicas do 
interior, podendo contribuir como indutores para a criação de emprego e fixação 
de população através do fomento da economia local ligada aos recursos endóge‑
nos, uma vez que o ecoturismo se concretiza recorrendo a fornecedores locais no 
respeitante ao alojamento, à alimentação e a outras atividades, podendo mesmo 
contribuir financeiramente para a conservação da natureza.

No âmbito dos atores da oferta turística, é necessário requerer uma atitude 
empenhada de adaptação (alojamento, restauração, operadores turísticos, agên‑
cias de viagens, serviços de informação e animação turística). Estes atores devem 
ser incentivados a estabelecer compromissos de longo prazo com o desenvolvi‑
mento sustentável, em particular com o ecoturismo na oferta turística regional, 
fazendo esforços para que as questões ambientais, culturais e os impactos sociais 
sejam parte integrante da reflexividade das suas operações, dos seus projetos e 
da sua conduta nas diversas atividades dos seus negócios (Tepelus, 2005). Assim, 
é fundamental que todas as atividades de caráter ambiental, económico, social 
e cultural se tornem vetores fundamentais na construção de uma rede relacio‑
nal de valor acrescido em sustentabilidade, assente numa lógica de ecossistemas 
interligados, que integre os processos produtivos, as estruturas organizacionais e 
as entidades institucionais. Todos associados e estrategicamente alinhados, bem 
articulados, coordenados e colaborativos, atuando num domínio de âmbito local, 
numa fase inicial, mas que seja depois escalável para uma dimensão regional.

Será com esta configuração que a implementação do ecoturismo poderá 
tornar ‑se parte de um desígnio regional, consolidando, para além do trabalho em 
rede e de parcerias com os atores sociais e institucionais já referidos, o universo 
material e simbólico da região de um “território ‑desejado” (Covas & Covas, 2018). 
Engloba ‑se neste “território ‑desejado” o conjunto do património paisagístico, a 
floresta, a biodiversidade, os endemismos, o património material e imaterial, a 
arquitetura vernacular e a arqueologia, a cultura popular, os produtos da terra e 
do campo, a permanência do mosaico agropastoril e a valorização dos serviços 
ecossistémicos. Enfim, todo um conjunto de elementos que, numa nova, ousada 
e imaginativa estratégia de atratividade para a visitação do território, permita a 
“passagem do ‘sistema de produtos’ locais para os ‘produtos do sistema’ produtivo 
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local”, trabalhando os recursos e os produtos endógenos de modo a que se desen‑
volvam e se consolidem na oferta de ecoturismo (Covas, 2018, p. 128).

Importa salientar que, considerando a região da CIMDOURO e a extensão 
dos seus 19 municípios, com uma área geográfica de 4.031,6 km2 (403.160 ha), 
parece escasso o território ocupado pelas áreas protegidas e classificadas. Apenas 
seis municípios estão englobados nestas tipologias, totalizando cerca de 41.200 
ha, constituindo, ainda assim, um território que é possível e desejável potenciar. 

Verifica ‑se que no Parque Natural Regional do Vale do Tua, três dos cinco 
concelhos abrangidos são da região da CIMDOURO, nomeadamente o município 
de Alijó com 5.454 ha; o município de Murça com 2.983 ha; e o município de Car‑
razeda de Anciães com 5.332 ha. Isto perfaz, nestes três concelhos, cerca de 13.700 
ha, ou seja, pouco mais de metade dos 25.000 ha da área total do Parque Natural 
Regional do Vale do Tua.14 No Parque Natural do Alvão, que perfaz 7.220 ha de 
área total, cerca de metade da sua superfície pertence ao concelho de Vila Real.15 
O Parque Natural do Douro Internacional perfaz cerca de 86.000 ha e abrange a 
quase totalidade do concelho de Freixo de Espada à Cinta, ou seja, cerca de 24.000 
ha,16 o que equivale a cerca de 28% daquele parque natural. Na Rede Natura 2000, 
as Zonas de Proteção Especial registam no concelho de Vila Nova de Foz Côa 
uma área de 12.848 ha e no concelho de Freixo de Espada à Cinta uma área de 
3.200 ha.17

Esta constatação poderá reduzir e escopo e a abrangência territorial para 
o ecoturismo. No entanto, a redescoberta da região pode dispor de uma narra‑
tiva turística iconográfica, rica em imagens e em interpretações patrimoniais, 
com novas abordagens de comunicação, potenciando as áreas classificadas e o 
ecoturismo na região. Sendo portadora de uma estratégia própria para um des‑
tino de marca territorial (place branding), esta narrativa poderá desenvolver um 
incremento positivo na economia local de âmbito mais alargado, com inputs da 
inteligência coletiva e de transição para o paradigma da ecologia territorial, ine‑
rente ao ecoturismo. 

14 http://parque.valetua.pt/wp ‑content/uploads/2016/06/Cria%C3%A7%C3%A3o ‑ReGULAMENTO.pdf. 
Acedido em 07/05/2020.

15 http://www2.icnf.pt/portal/ap/p ‑nat/pnal. Acedido em 07/05/2020.

16 http://www2.icnf.pt/portal/ap/p ‑nat/pndi/class ‑carac#map. Acedido em 07/02/2020.

17 http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/rn2000/resource/doc/zpe ‑cont/dourointvagu. Acedido 
em 07/02/2020
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Neste sentido, entende ‑se que a propriedade e a gestão da marca devem estar 
no âmago de uma rede de valor e dos seus membros, visando a notoriedade para 
atrair investimento, desenvolvendo uma mensagem sobre o território que surja 
da colaboração e da diversidade de agentes da oferta turística. É importante que 
tais agentes se revejam na mudança necessária para serem capazes de operar 
atividades turísticas sustentáveis e de preservar os ecossistemas.

7. A importância da marca territorial

Será necessário um constructo de comunicação sobre ecoturismo que seja con‑
gruente com a identidade territorial e os seus valores, que expresse a relação das 
comunidades locais com o meio natural e com as paisagens que foram moldadas 
ao longo de anos, introduzindo discursos regenerativos e uma visão renaturalista, 
particularmente para áreas de abandono agrícola, que seja entendido como um 
ativo intangível diferenciado que gera valor para a gestão do território e que estará 
alinhado com as expetativas da procura ecoturística potencial. Esta evolução da 
imagem de marca territorial para o território da CIMDOURO, e no que respeita 
ao ecoturismo, pode ser vista como um vetor crucial de intento e de orientação 
estratégica, percecionada em novos caminhos de fruição turística da região, de 
convergência com as tendências verificadas nos segmentos da procura turística 
atual, incutindo criatividade e inovação nos conteúdos da oferta ecoturística na 
região. 

Numa visão ampla do contexto da entidade intermunicipal, a região surge, 
geográfica e culturalmente, como destino do interior, com o rio Douro e o turismo 
fluvial na centralidade de uma paisagem humanizada e classificada, encerrada 
pelos socalcos das vinhas, com a linha de caminho de ferro a oferecer uma impor‑
tante narrativa histórico/turística. O património turístico, que não se esgota no 
rio e na travessia de comboio, é revelado ainda pelo enoturismo, pela gastrono‑
mia, pelos atrativos dos roteiros históricos, culturais e etnográficos, mas também 
através de outros atributos, produtos do povoamento antigo da região, visíveis na 
diversidade de lugares distintivos. Todos estes atributos representam um conjunto 
de elementos patrimoniais complementares, que podem ser importantes para o 
desenvolvimento do ecoturismo na região.

Nesta perspetiva, a implementação do ecoturismo na região poderá colher 
mais benefícios trabalhando o que tem sido a transformação territorial operada 
pela paisagem agrícola, onde têm residido as melhores oportunidades para a sua 
população, tal como hoje existem no turismo no Douro. O usufruto do territó‑
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rio pelo turismo ajuda significativamente na prosperidade da região, através das 
induções fundamentais ao desenvolvimento dos produtos turísticos assentes na 
matriz identitária da população e nos valores naturais e culturais das paisagens. 

A imagética e a simbologia subjacentes aos produtos turísticos durienses já 
foi exposta em narrativas diversas, é reconhecida e relevantemente distinguida 
no plano internacional, mas o caráter inovador de uma aposta no segmento eco‑
turístico reforçará a abordagem à sustentabilidade. Significará, ainda, um outro 
exemplo de valor humano e cultural, se incorporado filosoficamente na semiótica 
de uma nova imagem, através de um conceito de comunidade e na essência da 
simbiose entre a humanidade e a natureza.

Entende ‑se, assim, o produto ecoturístico como um conjunto de elementos 
materiais e imateriais, centrado nas atividades próprias do tipo de turismo que se 
pretende oferecer, que conjuga os recursos naturais e as atrações endógenas do 
destino com as componentes específicas da oferta e da infraestrutura ecoturística. 
Neste conjunto inserem ‑se o alojamento, os serviços de restauração, a animação 
turística, os serviços de organização de viagens, os guias ‑intérpretes, as infraes‑
truturas, as acessibilidades e os transportes, mas também a cultura e as tradições 
locais, que estarão presentes, de modo específico, na abordagem ao planeamento 
e à gestão do ecoturismo que se almeja para a região.

Esta visão, consubstanciada por uma estratégia de base local, partilhada e 
articulada em rede de valor, com as sinergias produzidas pelas novas dinâmicas 
do trabalho colaborativo e por novos constructos turísticos, desenvolvidos com 
os diferentes atores interessados na promoção e desenvolvimento do ecoturismo, 
levará a uma proposta de valor que satisfaça a procura turística segmentada, mais 
informada, que é a dos ecoturistas. 

A estratégia de marketing territorial deverá conter ferramentas que racionali‑
zem, integrem e facilitem os objetivos do destino para o desenvolvimento regional 
sustentável, com a ênfase nos benefícios do ecoturismo. Deve promover uma ima‑
gem clara e congruente do destino, fazendo refletir a sua autêntica capacidade de 
satisfazer os visitantes, para que estes possam desenvolver expetativas reais e per‑
ceções verdadeiras e completas (Buhalis, 2000). O nível de satisfação da procura 
dependerá da avaliação da experiência global percecionada no destino versus as 
expetativas e perceções que foram antecipadas pela procura turística. Pressupõe‑
‑se que se encontre convergência e que se prossiga com este posicionamento, numa 
atitude de alinhamento com os atributos e ativos naturais encontrados na região, 
de modo a que se possa demonstrar coerência na estratégia de comunicação de 
marketing, o que significará a elencagem dos valores intrínsecos da identidade da 
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região ‑destino (Kotler, Setiwan & Kartajaya, 2010). O reposicionamento do destino 
para um paradigma sustentável irá refletir ‑se através da integridade da sua oferta 
turística, da relevância e da diferenciação dos seus propósitos.

Induz ‑se e atribui ‑se credibilidade à imagem da marca territorial com valores 
apelativos e de resposta às necessidades de viagem e aos desejos emocionais dos 
visitantes relativamente às experiências propostas. Neste sentido, ainda no domí‑
nio da estratégia de marca (branding), deve ser implementada uma monitorização 
adequada dos índices de satisfação do visitante, com recurso a inquéritos regu‑
lares e às tecnologias de informação, de modo a obter indicadores em questões 
relevantes e em domínios específicos, que permitam uma mais eficiente gestão 
do destino e das tomadas de decisão. 

Por esta via, permitir ‑se ‑á uma melhor redefinição das estratégias e ações 
operacionalizadas, de modo a que sejam mitigados possíveis desvios dos conteú‑
dos relativamente ao que se promete na comunicação de marketing, identificando 
distorções na mensagem percebida da marca face à qualidade real das experiên‑
cias veiculadas e, na comparação do seu alinhamento identitário com os ativos do 
território (Alves et al., 2013). Trata ‑se de proporcionar o desempenho e a satisfação 
prometidos aos visitantes, onde se verifique uma abordagem ética e próspera, em 
comunhão com a preservação da biodiversidade e a conservação da natureza.

8. Considerações finais

O ecoturismo é entendido como um segmento turístico específico baseado numa 
natureza que se vive, respeita e conserva. Oferece experiências de qualidade 
baseadas em critérios de sustentabilidade e de responsabilidade social, levadas a 
cabo através de atividades de educação ambiental e de interpretação dos valores 
do património natural e cultural, distinguindo ‑se assim do que se denomina de 
turismo de natureza. Diferencia ‑se do turismo ativo em espaços naturais ou do 
turismo rural, destinando ‑se sobretudo a uma procura turística existente, prove‑
niente de públicos urbanos, que manifesta o desejo de conhecer e aprender mais 
sobre o espaço natural visitado, de ter contacto profundo com a natureza e de 
interagir com as populações locais. A sua criação de valor serve o desenvolvimento 
socioeconómico local e contribui para o reconhecimento e manutenção dos valo‑
res naturais e culturais dos destinos de visita.

O ecoturismo tem vindo a crescer em todo o mundo, impulsionando a pre‑
servação ambiental e os benefícios para as economias locais. Procura assegurar 
um mínimo impacto negativo do visitante no meio ambiente natural e na cultura 
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local. Favorece a contratação de serviços locais de turismo, de alojamento e o 
consumo de produtos tradicionais de empresas locais, contribuindo para a sus‑
tentabilidade económica e social da comunidade do destino visitado. Beneficia 
igualmente a continuidade das atividades agrícolas e incentiva a fixação de pes‑
soas no meio rural.

Até muito recentemente, verificava ‑se a inexistência de enquadramento legis‑
lativo para a promoção e desenvolvimento regional do ecoturismo. A publicação 
da lei nº86/2019, de 3 de setembro, veio determinar que as entidades regionais de 
turismo elaborem os denominados Programas Regionais de Ecoturismo (PRE) 
e façam o acompanhamento e monitorização destes programas e da avaliação 
da oferta ecoturística, o que será decisivo para a sua implementação e consoli‑
dação regional. Por outro lado, a oferta de ecoturismo e o seu desenvolvimento 
regional devem beneficiar da promoção do turismo que foi acometida, por via da 
lei ‑quadro da transferência de novas competências para as entidades intermunici‑
pais. A singularidade dos recursos endógenos e dos atributos existentes no capital 
natural e sociocultural do território da sub ‑região do Douro, tanto em áreas prote‑
gidas e classificadas como em outras de valor natural significativo dá à entidade 
intermunicipal CIMDOURO a oportunidade de poder afirmar ‑se com um papel 
fundamental de liderança regional, neste caso, no que concerne à promoção e 
desenvolvimento do ecoturismo.

A promoção e consolidação do desenvolvimento sustentável, através de uma 
estratégia de marca territorial intermunicipal de atração turística realizada com a 
abordagem holística do ecoturismo, incentiva o crescimento económico inclusivo 
e sustentável, promove a inclusão social, conduz à criação de emprego e contribui 
para redução da pobreza. A implementação regional do ecoturismo pode aumentar a 
eficiência da utilização de recursos, incrementa a proteção ambiental, ajuda à adapta‑
ção e mitigação das alterações climáticas, promove a justiça intergeracional e suscita 
o respeito pelos valores culturais, pela diversidade territorial e pelo património. 

A atividade ecoturística contribui para um território mais resiliente, de maior 
qualidade ambiental, para a preservação da paisagem e do património natural e 
cultural. É geradora de um turismo de maior qualidade, de estadias mais longas, 
proporcionando maior receita financeira, menos sazonalidade e maior probabili‑
dade de repetidas visitas.

A diversidade de recursos naturais e culturais da região da CIMDOURO per‑
mite uma integração com outras estratégias de desenvolvimento sustentável, com 
ganhos mais equitativos para a população e para a valorização dos seus produtos 
regionais e do seu local de origem.
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A estrutura de alojamento  
turístico do Douro

Xerardo Pereiro 
Nuno Sousa 

Ricardo Bento

1. Introdução

Neste capítulo é feita uma análise do alojamento turístico na região do Douro (Ber‑
nardo et al., 2018; Bernardo & Pereiro, 2018), numa perspetiva da estrutura da oferta 
como eixo central, sem, no entanto, descurar a sua relação com a procura turística 
(Beni, 2007; Cooper et al., 1993). O alojamento turístico é um dos pilares da oferta 
turística e da cultura de hospitalidade de qualquer destino. Assim, em primeiro 
lugar, compreende ‑se a importância de realizar uma análise da evolução recente 
da oferta de alojamento turístico do Douro. Em segundo lugar, pretende ‑se focar 
a estrutura da atual oferta de alojamento turístico do Douro, essencialmente do 
ponto de vista quantitativo, interpretando dinâmicas e tendências em consonância 
com alguns estudos de natureza mais qualitativa sobre a região. Em terceiro lugar, 
e tendo em atenção as diversidades locais (municípios), apresenta ‑se uma análise 
das tipologias de alojamento do Douro, através de informação do Registo Nacional 
de Turismo (RNT) e de alguns dados da procura de alojamento turístico na região. 

Em traços mais gerais, o objetivo deste capítulo consiste em mostrar o retrato 
numérico e a diversidade da oferta de alojamento turístico do Douro. Metodolo‑
gicamente, este estudo empírico revê ‑se na abordagem exploratória e descritiva, 
tentando assim, por um lado, aproximar ‑se da estrutura do alojamento turístico 
da região do Douro e, por outro lado, criar uma plataforma com conhecimento 
sobre o alojamento turístico da região do Douro (NUTS III) que possa servir de 
suporte aos agentes turísticos. De entre as fontes de dados utilizadas, destacam‑
‑se a Pordata, o Instituto Nacional de Estatística (INE) e o Registo Nacional de 
Turismo (RNT)1. 

1 Dados disponíveis em http://rnt.turismodeportugal.pt/ConsultaRegisto.aspx.

12. CAPÍTULO



D O U R O  T U R Í S T I C O

• 280 •

2. O alojamento turístico como pilar da oferta turística

Nesta fase introdutória faz ‑se uma breve apresentação teórica do que significa a 
oferta de alojamento turístico de um destino, bem como das tipologias jurídicas de 
alojamentos turísticos em Portugal, para um melhor entendimento da estrutura da 
oferta nas secções seguintes. O RNT vem dar resposta à Lei de Bases do Turismo 
(Decreto ‑Lei 191/2009, de 17 de agosto) e visa centralizar e disponibilizar para con‑
sulta informação relativa aos empreendimentos e as empresas do turismo em ope‑
ração no país. A responsabilidade de preenchimento e atualização do RNT é das 
entidades exploradoras dos empreendimentos e empresas do turismo, sendo obriga‑
tório para os agentes de animação turística e para as agências de viagens e turismo.

O alojamento é um elemento fundamental da oferta turística de um destino, 
e é muitas vezes um dos pilares ‑chave no processo de decisão de visitar um local. 
O alojamento turístico inclui habitação para visitantes, residência e serviços com‑
plementares (Cunha, 2001, 2006; Montejano, 1991). Ele corresponde a “toda a 
instalação que, de modo regular ou ocasional, fornece dormidas ou estadias aos 
turistas” (Cunha, 2001). De um outro ponto de vista, o alojamento turístico é uma 
forma de hospitalidade comercializada e também de acolhimento, que possibilita o 
encontro e a troca entre indivíduos e grupos sociais. Este espaço residencial é algo 
mais do que um simples lugar para dormir, descansar e recuperar forças. É também 
onde, comummente, se aplicam rituais de hospedagem ao turista. Enquanto sub‑
sistema turístico de hospitalidade comercializada, é essencial que inclua a cultura 
de serviço, muito cuidada pela hotelaria, na qual influem as seguintes variáveis: a 
situação política, económica e social; o poder de compra dos visitantes; o compor‑
tamento da concorrência nacional e internacional; o grau de equilíbrio na estrutura 
financeira face aos riscos; a satisfação das necessidades e desejos dos turistas; a 
qualidade do produto e da experiência oferecida; a hospitalidade; a qualificação 
profissional dos trabalhadores e da gestão; os conhecimentos técnicos dos traba‑
lhadores (Cunha & Abrantes, 2019). O alojamento turístico pode ser de três tipos: 

a) estabelecimentos de alojamento coletivo, como por exemplo, hotéis. 
Este tipo “inclui todos os estabelecimentos de hospedagem que prestam 
serviços de alojamento ao viajante, oferecendo quartos para pernoitar, 
incluindo uma gestão de tipo comercial, oferecendo serviços de hospe‑
dagem comuns a todas as reservas” (OMT, 1995, p. 56);

b) alojamento turístico privado. São, tendencialmente, apartamentos ou 
vivendas particulares, alugados a visitantes, o que em Portugal a legisla‑
ção atual denomina de “alojamento local”;
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c) estabelecimentos de turismo rural, enquadrados em áreas consideradas 
rurais e com diversas subtipologias como o agroturismo, entre outras. 

Estas grandes tipologias de alojamento turístico são também diversificadas 
nos vários contextos globais. Veja ‑se sumariamente o caso de Portugal, em que, 
no ano de 1997, existiam os seguintes tipos de alojamentos (Decreto ‑Lei nº 167/97 
sobre empreendimentos turísticos):

a) estabelecimentos hoteleiros;
b) meios complementares de alojamento turístico;
c) parques de campismo públicos;
d) conjuntos turísticos.
Estas tipologias integravam uma grande diversidade de empreendimentos: 

pousadas (geridas pela ENATUR), hotéis de 1 a 5 estrelas, aparthotéis de 2 a 5 
estrelas, pensões e albergarias, estalagens de 4 a 5 estrelas (arquitetura regional 
numa envolvente natural específica), motéis de 2 a 3 estrelas (com estacionamento 
privativo), residenciais de 1 a 4 estrelas (alojamento e pequeno ‑almoço), aldeamen‑
tos turísticos, apartamentos turísticos, moradias turísticas, parques de campismo, 
colónias de férias, pousadas da juventude, segundas residências e turismo em 
espaço rural (iniciado em 1979). 

A partir de 2008, constata ‑se um salto qualitativo com a introdução de nova 
legislação do alojamento turístico (Decreto ‑lei nº 39/2008, de 07 de março). Esta 
nova legislação junta, num só diploma, todos os decretos ‑lei relativos aos vários 
tipos de empreendimentos turísticos. No entanto, cada uma das tipologias de 
empreendimento turístico, foi regulamentada por portarias individuais. Essas 
portarias definiram os requisitos específicos quanto à instalação, classificação e 
funcionamento. Esta nova legislação veio substituir a anterior, datada de 1997, e 
representou uma mudança muito mais profunda, de onde se destacam as seguin‑
tes alterações: 

a) eliminação de várias tipologias de empreendimentos turísticos, nomea‑
damente: estalagens, pensões (nas suas diversas categorias, desde 
pensões de 3.ª categoria até ao nível superior de albergarias), motéis, 
moradias turísticas e a tipologia de turismo rural (o que significa que os 
empreendimentos de turismo em espaço rural contemplam agora casas 
de campo, agro ‑turismo, hotéis rurais e turismo de aldeia, sendo que o 
turismo de habitação se mantém, mas deixa de ser considerado um tipo 
de empreendimento de turismo no espaço rural, constituindo ‑se como 
uma tipologia própria);
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b) criação da figura “estabelecimento de alojamento local” que não se 
enquadra na definição de empreendimento turístico e que concebe as 
moradias, apartamentos e estabelecimentos de hospedagem que pres‑
tem serviços de alojamento temporário mediante remuneração que não 
cumpram os requisitos para se inserirem em nenhuma das tipologias dos 
empreendimentos turísticos;

c) adopção de um sistema de classificação de 1 a 5 estrelas e que combina 
requisitos físicos com a qualidade dos serviços prestados, procurando 
dar mais ênfase a estes. Nesse sentido a classificação de cada empreen‑
dimento será revista em períodos quadrienais através de vistoria;

d) agilização do processo de licenciamento, coordenado com o recente 
regime jurídico da urbanização e edificação, que entrou em vigor. Desta 
forma serão encurtados os prazos de apreciação dos projectos e cria ‑se 
também uma maior responsabilização de todos os intervenientes no pro‑
cesso, principalmente ao surgir a figura da comunicação prévia;

e) obrigatoriedade de todas as unidades de alojamento se encontrarem 
permanentemente afectas à utilização turística, dever assumido pela 
entidade exploradora (Sistémicos Projectos, 2008).

A 7 de abril de 2008, os empreendimentos turísticos tiveram até 7 de abril 
de 2010 para se adaptar e cumprir os requisitos da tipologia e classificação pre‑
tendida. Mas a grande mudança desta legislação foi a criação da categoria de 
“alojamento local” (AL), diferente dos empreendimentos turísticos (hotéis, aparta‑
mentos turísticos, turismo no espaço rural) e que, 10 anos depois, veio transformar 
a oferta de alojamento turístico do país, como se observará na análise do caso 
Douro. Os alojamentos locais são estabelecimentos de hospedagem temporária 
para turistas. Eles podem ser de vários tipos: 

a) moradia, isto é, edifício autónomo unifamiliar com capacidade máxima 
de nove quartos ou 30 utentes; 

b) apartamento, ou fração autónoma de um edifício ou parte de um prédio, 
com capacidade máxima de nove quartos ou 30 utentes; 

c) estabelecimento de hospedagem – quartos como unidades de alojamento, 
hostels, dormitórios, antigas pensões e residenciais. 

Tendo em conta os dados do Atlas da hotelaria 2018 (13ª edição), da Deloitte 
(2018), no ano de 2017, “Portugal bateu um novo recorde no turismo. O total de 
dormidas superou os 57 milhões, as receitas de alojamento chegaram aos dois 
mil milhões e meio de euros, e a taxa de ocupação média atingiu os 64%”. As 
principais conclusões deste relatório são: “no final de 2017, Portugal contava 
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com mais 1.993 empreendimentos turísticos e 143.089 unidades de alojamento 

(quartos), mais 48 e 3.350, respetivamente, do que no ano anterior”; (...) “O Norte 

e o Algarve têm o maior número de empreendimentos turísticos no país (22% 

cada); Madeira e Algarve têm a estadia média mais elevada (5,2 e 4,6 dias, 

respetivamente); Os hotéis são a tipologia de empreendimento turístico mais 

representativa em Portugal (73%)”, sendo que “Lisboa registou a segunda maior 

taxa de ocupação da Europa (80,5%)” (Deloitte, 2018, s.p.). Na tabela seguinte 

apresenta ‑se a tipologia de empreendimentos turísticos em Portugal, no ano 

de 2017.

Tipologia Nº Empreendimentos 
(%) Nº de quartos Quartos (%)

Hotéis 1.448 73 105.282 74

Apartamentos 
turísticos 205 10 12.575 9

Hotel ‑apartamento 149 7 16.077 11

Hotel ‑rural 98 5 1.966 1

Aldeamento 
turístico 58 3 5.915 4

Pousada 35 2 1.274 1

Total 1.993 100 143.089 100
Fonte: 13ª edição do Atlas da hotelaria 2018, elaborado pela Deloitte (2018).

Outro dado que se considera importante para contextualizar a oferta de alo‑

jamento turístico em Portugal e no Douro é a distribuição dos empreendimentos 

turísticos por estrelas, medindo a qualidade da oferta do alojamento. Veja ‑se em 

detalhe esta distribuição na tabela a seguir:

Estrelas Nº de hotéis Hotéis
(%) Nº de quartos Quartos

(%)

5 167 8 22.779 16

4 754 38 70.667 49

3 662 33 36.650 26

2 327 16 10.657 7

1 48 3 1.062 1

Pousada 35 2 1.274 1

Total 1.993 100 143.089 100
Fonte: 13ª edição do Atlas da hotelaria 2018, elaborado pela Deloitte (2018).

Tabela 1 
Tipologia de 
empreendimentos 
turísticos em 
Portugal, 2017

Tabela 2 
Distribuição dos 
empreendimentos 
turísticos segundo 
o nº de estrelas em 
Portugal, 2017
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Assim sendo, 71% dos empreendimentos turísticos portugueses são de 3 e 4 
estrelas, o que denota a boa qualidade da oferta de alojamento nesta tipologia. Em 
2017, “Pestana Hotels & Resorts/Pousadas de Portugal, Vila Galé Hotéis e Accor 
Hotels lideravam o ranking do número de empreendimentos turísticos” (Deloitte, 
2018, s.p.), como se pode observar na tabela 3.

Posição Grupo Nº de hotéis Quartos Camas

1 Pestana 69 (3,5%) 7.888 (5,5%) 16.122 (5,3%)

2 Vila Galé 21 (1,1%) 4.189 (2,9%) 8.698 (2,8%)

3 Accor 32 (1,6%) 3.360 (2,4%) 6.651 (2,2%)

4 Hoti  ‑ Meliá 18 (0,9%) 2.655 (1,9%) 5.277 (1,7%)

5 Marriott 12 (0,6%) 2.584 (1,8%) 5.804 (1,9%)

6 Minor 12 (0,6%) 2.411 (1,2%) 5.482 (1,8%)

7 SANA 14 (0,7%) 2.217 (1,5%) 4.371 (1,4%)

8 VP 12 (0,6%) 2.066 (1,4%) 4.252 (1,4%)

9 InterContinental 10 (0,5%) 1.844 (1,3%) 3.820 (1,3%)

10 NAU 10 (0,5%) 1.434 (1%) 3.451 (1,1%)
Fonte: 13ª edição do Atlas da hotelaria 2018, elaborado pela Deloitte (2018).

Atualmente, algumas das novas tendências e desafios dos alojamentos turís‑
ticos em Portugal são a passagem “de tapetes vermelhos a verdes”2, isto é, conver‑
ter os alojamentos turísticos em unidades mais ecológicas, energeticamente mais 
eficientes, com maior uso das energias renováveis e, portanto, mais sustentáveis e 
atrativas. Outros grandes desafios são a qualidade, a inovação, a sustentabilidade, 
a tecnologia, a internet e os sistemas de reserva online, que oferecem ao cliente 
informação detalhada e a possibilidade de comparação de preços e ofertas (ex. 
Booking, Expedia, Alpharooms, Hotels.es, Edream, Lastminute, Atrapalo, Rumbo). 
Graças a estas ferramentas digitais, o consumidor tem mais poder na escolha, e 
também na avaliação, do alojamento e na influência dos seus comentários noutros 
potenciais consumidores. Outro desafio que se considera importante é a adap‑
tação da oferta às novas procuras e perfis sociais de turistas, que são mutáveis; 
por exemplo: o alojamento familiar; o alojamento para DINK (double income, no 
kids); o alojamento para casais sem filhos; os mochileiros (hostels); os grupos de 
estudantes; os bike hotels; os animais de companhia e o alojamento para eles; e o 
turismo LGBT. 

2 Rodrigo Afonso Pinto Barros, presidente da APHORT – Associação Portuguesa de Hotelaria, Restau‑
ração e Turismo; conferência no antigo Pólo da UTAD em Chaves, 12 ‑05 ‑2010.

Tabela 3 
Ranking de grupos 

hoteleiros em 
Portugal, 2017
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3. A estrutura atual do alojamento turístico no Douro

A evolução da oferta de alojamento turístico no contexto duriense pode ser ana‑
lisada a partir de alguns dados quantitativos, compilados de forma a conferir 
significância para este estudo. Segundo a tabela 4, em 1991, a capacidade de alo‑
jamento turístico do Douro resumia ‑se apenas a 1.559 camas, e a sua evolução na 
década foi lenta, como se pode comprovar na tabela seguinte. 

Ano Hotéis Pensões Hotelaria 
tradicional

Capacidade de 
alojamento: 

camas

1991 5 28 35 1.559

1993 5 29 36 1.754

1995 4 27 31 1.531

1999 7 20 32 2.157
Fonte: Instituto Nacional de Estatística de Portugal (INE, 1992 ‑2000).

A comparação da tabela anterior com os valores atuais (tabela 5) permite ver 
o salto quantitativo, e também qualitativo, durante as duas primeiras décadas do 
século XXI. 

Nº Capacidade (camas)

Alojamento local (AL) 364 2.712

Empreendimentos 
turísticos (ET) 183 5.846

Total 547 8.558
Fonte: RNT, a 1 de maio de 2019. 

Tomando como ponto de referência o ano de 1991, data para a qual existem 
dados estatísticos disponibilizados pelo INE, observa ‑se que em 28 anos a oferta 
de alojamento turístico na região do Douro aumentou em 6.999 camas, e o número 
de hotéis passou de 40 para 183. O número de alojamentos locais cresceu de 28 
para 364, algo que mudou completamente o panorama da estrutura de alojamento 
turístico na região, permitindo gerar capacidade de acolhimento onde nenhuma 
ou pouca havia, e diversificando a procura e a experiência turística dos visitan‑
tes. Todavia, importa analisar esta evolução em comparação com a evolução do 
turismo na região Norte e também no resto do país. Como se pode observar na 
tabela 6, o Douro tem ainda um escasso peso relativo no que respeita aos números 
da oferta turística regional (Norte  ‑ NUTS II) e nacional. 

Tabela 4 
Evolução da oferta 
de alojamento 
turístico no Douro 
na década de 1990

Tabela 5 
Oferta de alojamento 
turístico do 
Douro, 2019



D O U R O  T U R Í S T I C O

• 286 •

Empreendimentos 
turísticos (nº)

Alojamento 
local (nº)

Agentes de 
animação 

turística (nº)

Agentes de 
viagens e 

turismo (nº)

Portugal 4.392 84.279 8.551 2.665

Norte de 
Portugal 1.438 16.517 1.412 623

Douro
183 (4% de 

Portugal, 13% do 
Norte de Portugal)

364 (0,43% 
de Portugal, 

2,20% do Norte 
de Portugal)

92 (1% de 
Portugal, 7% 
do Norte de 

Portugal)

41 (1,53% 
de Portugal, 

6,58% do Norte 
de Portugal)

Fonte: RNT, a 1 de maio de 2019. 

De forma sumária, à data de 1 de maio de 2019, a oferta de alojamento turís‑

tico do Douro era de 547 alojamentos, isto é, 0,61% do país (88.671 alojamentos 

turísticos, AL e ET). Portanto, o peso da oferta de alojamento turístico do Douro 

em relação ao contexto nacional é bastante baixo. Em relação à região Norte de 

Portugal, contexto no qual os empreendimentos turísticos representam cerca de 

13%, a oferta ganha mais expressividade no sector. Por outro lado, o facto de não 

se obterem dados precisos no RNT sobre o número de AL no Norte de Portu‑

gal condiciona, em parte, uma análise mais detalhada e real da oferta na região 

(Pereira, 2018).

De acordo com os dados do Sistema de Informação Geográfica do Turismo 

(SIGTUR), alguns dos indicadores do turismo do Douro, com destaque para a 

oferta de alojamento turístico a 1 de maio de 2019, são os seguintes:

a) a capacidade de alojamento a turistas (camas/utentes) é de 5.856 em 

empreendimentos turísticos e de 2.712 em AL, sendo a capacidade total 

de 8.568, havendo aqui uma diferença de 10 camas nos empreendimentos 

turísticos com relação à base de dados do RNT. Em 1 de março de 2017, 

havia no RNT a referência a 4.275 camas no Douro, o que significa que, 

em pouco mais de dois anos, se duplicou a oferta de camas; 

b) a capacidade de alojamento a turistas por 1.000 habitantes é de 48,98, 

sendo 27,99 referentes a ET e 20,99 a AL;

c) a capacidade de alojamento a turistas por km2 no Douro era de 2,13; 1,45 

em empreendimentos turísticos e 0,67 em alojamento local; 

d) a concentração relativa da oferta de alojamento a turistas face ao total da 

área territorial imediatamente superior, isto é, a região Norte de Portugal, 

é de 7,99% de empreendimentos turísticos, de 3,46% de alojamento local 

e de 5,65% no total;

Tabela 6 
Dados da oferta 

turística do Douro 
e enquadramento 

regional e 
nacional, 2019
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e) a qualidade da oferta em empreendimentos turísticos, segundo a catego‑

ria, é medida através da percentagem de camas em ET de 4 e 5 estrelas 

face à capacidade total (%), sendo, neste caso, de 52,39%. Isto significa 

que um pouco mais da metade do alojamento em empreendimentos turís‑

ticos é em estabelecimentos de 4 e 5 estrelas;

f) a concentração relativa dos agentes de animação turística é de 6,18%, 

isto é, o número de estabelecimentos de animação turística no Douro é 

superior face ao total da região Norte de Portugal;

g) a concentração relativa das agências de viagens e turismo é de 5,17%, ou 

seja, o número de balcões de agências de viagens e turismo no Douro é 

superior ao total de balcões da região Norte de Portugal. 

Por forma a entender a oferta de alojamento a partir de uma perspetiva mais 

micro, analisa ‑se agora a oferta de alojamento turístico do Douro  ‑ NUTS III por 

município à data de 1 de maio de 2019, tendo como base os dados do RNT:

Município
Unidades 

de 
alojamento

Capacidade 
(camas/ 
utentes)

Hierarquia do 
nº de unidades 
de alojamento

Hierarquia 
de 

capacidade
Capacidade 

(%)

Vila Real 12 1.859 6º 1º 32

Lamego 31 1.041 1º 2º 18

Alijó 17 422 2º 3º 8

Régua 9 325 7º 4º 6

Tabuaço 9 287 7º 6º 5

Sabrosa 16 293 3º 5º 5

São João da 
Pesqueira 5 246 10º 7º 4

Mesão Frio 9 206 7º 8º 3

Armamar 13 184 5º 9º 3

Torre de 
Moncorvo 14 166 4º 10º 3

Vila Nova de 
Foz Côa 7 132 9º 13º 2

Carrazeda de 
Ansiães 7 133 9º 12º 2

Moimenta da 
Beira 8 138 8º 11º 2

Tarouca 5 116 10º 14º 2

Sernancelhe 5 81 10º 16º 1

Tabela 7 
Empreendimentos 
turísticos do Douro 
por município, 2019
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Município
Unidades 

de 
alojamento

Capacidade 
(camas/ 
utentes)

Hierarquia do 
nº de unidades 
de alojamento

Hierarquia 
de 

capacidade
Capacidade 

(%)

Santa Marta 
de Penaguião 7 86 9º 15º 1

Freixo de 
Espada à 

Cinta
5 49 10º 17º 1

Penedono 2 44 11º 18º 1

Murça 2 38 12º 19º 1

Total 183 5.846  ‑  ‑ 100
Fonte: RNT, a 1 de maio de 2019. 

A partir dos dados da tabela anterior, percebe ‑se uma divisão na capacidade 
de alojamento em empreendimentos turísticos, que compreende três grupos de 
municípios distintos: a) municípios mais turísticos, do ponto de vista da oferta 
de alojamento em empreendimentos turísticos, com capacidade para cerca de 
300 camas ou mais – Vila Real, Lamego, Alijó, Régua, Sabrosa e Tabuaço. Estes 
municípios representam 74% da capacidade de alojamento em empreendimentos 
turísticos no Douro; b) municípios com capacidade média, de 100 a 300 camas, 
como são os casos de São João da Pesqueira, Mesão Frio, Armamar, Torre de 
Moncorvo, Moimenta da Beira, Carrazeda, Foz Côa, e Tarouca. Estes municípios 
representam 21% da capacidade de alojamento em empreendimentos turísticos no 
Douro; c) municípios com capacidade baixa, apresentando menos de 100 camas 
– Santa Marta de Penaguião, Sernancelhe, Freixo de Espada à Cinta, Penedono 
e Murça. Estes municípios representam 5% da capacidade de alojamento em 
empreendimentos turísticos no Douro. No mapa seguinte pode observar ‑se a dis‑
tribuição territorial do alojamento. 
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Fonte: Elaboração própria com base nos dados do SIGTUR e RNT, a 1 de maio de 2019. 

Do mapa anterior depreende ‑se uma forte concentração da capacidade de 
hospedagem no eixo Urbano Vila Real ‑Régua ‑Lamego e na envolvente do Pinhão, 
denotando ‑se ainda alguma concentração na zona do Alto Douro Vinhateiro 
(ADV), ao longo do Rio Douro. Há um predomínio das casas de campo e do agro‑
turismo (em termos de número de unidades, não em termos de capacidade de alo‑
jamento) e uma reduzida capacidade de alojamento instalada no Douro Superior 
e no Douro Sul, concentrando ‑se as unidades sobretudo nas áreas urbanas das 
sedes de concelho. Os traços principais, obtidos através da análise do alojamento 
local no contexto duriense, estão identificados na tabela 8, a seguir. 

Figura 1 
Distribuição 
do número e 
tipologia dos 
empreendimentos 
turísticos por 
municípios do 
Douro, 2019
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Município Unidades de 
alojamento

Capacidade 
(camas/
utentes)

Hierarquia 
do

nº de 
unidades

de 
alojamento

Hierarquia 
da 

capacidade

Capacidade 
de 

alojamento
(%)

Vila Real 48 458 3º 2º 17

Lamego 49 349 2º 3º 13

Alijó 21 146 6º 6º 5

Régua 73 491 1º 1º 18

Tabuaço 14 91 9º 10º 3

Sabrosa 17 122 7º 8º 5

São João da 
Pesqueira 16 127 8º 7º 5,5

Mesão Frio 24 187 5º 5º 7

Armamar 32 205 4º 4º 8

Torre de 
Moncorvo 7 61 12º 12º 2

Vila Nova de 
Foz Côa 9 45 11º 14º 2

Carrazeda 14 110 9º 9º 5

Moimenta 
da Beira 6 60 13º 13º 2

Tarouca 6 41 13º 17º 2

Sernancelhe 3 37 15º 18º 1

Santa Marta 
de 

Penaguião
12 86 10º 11º 3

Freixo de 
Espada à 

Cinta
7 48 12º 14º 2

Penedono 1 6 16º 19º 0,5

Murça 5 42 14º 16º 2

Total 364 2.712  ‑  ‑ 100
Fonte: RNT, a 1 de maio de 2019. 

A figura que se segue (figura 2) ajuda a perceber sumariamente esta dinâmica 

entre as principais estruturas que dinamizam a região duriense, nomeadamente, 

o alojamento local e os empreendimentos turísticos entre os 19 municípios do 

Douro. Segundo os dados apresentados, os municípios de Peso da Régua, Lamego, 

Vila Real e Armamar destacam ‑se claramente dos restantes quanto ao número 

de alojamentos turísticos, disponibilizando cerca de 202 unidades de alojamento 

Tabela 8 
Alojamento local 

no Douro, 2019
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local, aproximadamente 56% da capacidade total de oferta na região do Douro. 
No que respeita aos empreendimentos turísticos, verifica ‑se uma certa homoge‑
neidade entre municípios, com exceção de Lamego, que apresenta, à data, uma 
oferta de 31 unidades deste segmento turístico.
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Fonte: Elaboração própria, com base nos dados do RNT, a 1 de maio de 2019.

A partir dos dados da figura e tabela anteriores, relativos aos 19 municípios 
do Douro, pode igualmente construir ‑se uma hierarquia da capacidade de acomo‑
dação em “alojamentos locais”, dividida em três grupos de municípios diferentes:

a) municípios mais turísticos do ponto de vista da oferta de alojamento 
local, com capacidade para 200 camas ou mais: Armamar, Lamego, 
Régua e Vila Real. Estes municípios representam 53% da capacidade de 
hospedagem em locais no Douro;

b) municípios com capacidade média, de 100 a 200 camas: Alijó, Carrazeda 
de Ansiães, Mesão Frio, Sabrosa e São João da Pesqueira. Estes municí‑
pios representam 26% da capacidade de acomodação em alojamentos 
locais no Douro;

c) municípios com capacidade baixa, menos de 100 camas: Freixo de Espada 
à Cinta, Foz Côa, Moimenta da Beira, Murça, Santa Marta de Penaguião, 

Figura 2 
Alojamento local e 
empreendimentos 
turísticos por 
município no Douro 
(valores totais), 2019
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Sernancelhe, Penedono, Tabuaço, Tarouca e Torre de Moncorvo. Estes 
municípios representam 21% da capacidade de alojamento no Douro.

Na figura 3 pode fazer ‑se uma leitura territorial mais pormenorizada dessa 
distribuição do alojamento local:

Fonte: Elaboração própria a partir do SIGTUR e RNT, a 1 de maio de 2019. 

A distribuição territorial da oferta de alojamento local que o mapa apresenta 
evidencia novamente uma grande concentração da oferta no eixo urbano Vila 
Real ‑Régua ‑Lamego, mas agora com maior dispersão territorial, não seguindo, 
neste caso, uma relação geográfica forte com o ADV ou o rio Douro. Mantém ‑se 
a rarefação da oferta no Douro Superior e nos municípios mais “periféricos” do 
Douro Sul (Sernancelhe e Penedono).

A observação da tabela 9 permite compreender, em conjunto, a dinâmica da 
oferta de alojamento turístico da região do Douro com a sua capacidade total de 
alojamento. 

Figura 3 
Distribuição do 

número e tipologia 
de alojamentos 

locais por municípios 
do Douro, 2019
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Município Unidades de 
alojamento (ET e AL)

Capacidade de 
alojamento total 
(camas/utentes)

Capacidade de 
alojamento

(%)
Vila Real 60 2.317 26
Lamego 80 1.390 16

Alijó 38 568 7
Régua 82 816 10

Tabuaço 23 378 4,5
Sabrosa 33 415 5

São João da Pesqueira 21 373 4
Mesão Frio 33 393 5
Armamar 45 389 5

Torre de Moncorvo 21 227 3
Vila Nova de Foz Côa 16 177 2
Carrazeda de Ansiães 21 243 3

Moimenta da Beira 14 198 2
Tarouca 11 157 2

Sernancelhe 8 118 1
Santa Marta de 

Penaguião 19 172 2

Freixo de Espada à 
Cinta 12 107 1

Penedono 3 50 0,5
Murça 7 80 1
Total 547 8.568 100

Fonte: Elaboração própria com base no SIGTUR e RNT, a 1 de maio de 2019. 

A figura 4, a seguir, pode ajudar a compreender de forma mais detalhada a 
capacidade de cada município, proporcionando ainda uma visão mais alargada 
do impacto dos alojamentos turísticos locais por município. Segundo os mesmos 
dados, existe um claro destaque do eixo mais urbano da região do Douro, detendo 
uma evidente vantagem na oferta de unidades de alojamento, em detrimento das 
zonas mais rurais e com níveis de densidade populacional inferior. Apesar de não 
existir um número quantificado em relação à intenção turística, depreende ‑se que 
o efeito direto aqui apresentado seja representativo e aproximado. A capacidade 
de disponibilizar alojamentos turísticos difere significativamente entre os vários 
municípios, destacando ‑se de forma evidente Armamar, Lamego, Peso da Régua 
e Vila Real. O nível populacional destes quatro municípios é bastante superior ao 
dos restantes, albergando, no seu conjunto, aproximadamente 52% da população 
residente na região do Douro, o que poderá ter uma influência significativa no 
investimento atual e futuro em empreendimentos turísticos.

Tabela 9 
Alojamento turístico 
(ET e AL) do Douro 
por município, 2019
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Fonte: Elaboração própria com base no SIGTUR e RNT, a 1 de maio de 2019.

Assim, a capacidade de alojamento turístico total (ET e AL) no Douro pode 
ser segmentada em três grupos de municípios diferentes:

a) Vila Real, Lamego, Régua, Alijó: municípios mais turísticos do ponto de 
vista da oferta de alojamento turístico. Estes municípios representam 
59% da capacidade de alojamento turístico total do Douro;

b) Tabuaço, Sabrosa, São João da Pesqueira, Mesão Frio, Armamar. Não se 
ultrapassa os 5% da capacidade de alojamento em cada um destes muni‑
cípios, que no total deste subconjunto representam aproximadamente 
24% da capacidade de alojamento turístico total do Douro;

c) Torre de Moncorvo, Moimenta da Beira, Carrazeda, Vila Nova de Foz 
Côa, Tarouca, Santa Marta de Penaguião, Sernancelhe, Freixo de Espada 
à Cinta, Penedono e Murça. Estes municípios representam, individual‑
mente, menos de 3% da capacidade de alojamento turístico total do 
Douro e, em conjunto, cerca de 18%.

Na tabela 10 cruzam ‑se as variáveis do alojamento turístico utilizadas neste 
estudo para caracterizar a estrutura do alojamento turístico do Douro e produzir 
um olhar quantitativo global sobre a sua capacidade de oferta.

Figura 4 
Total de unidades de 
alojamento (ET e AL) 
por município, 2019
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Município ET Al Total C ET C AL C Total Ranking

Peso na 
capacidade 

total de 
alojamento 

(%)

Vila Real 12 48 60 1.859 458 2.317 1º 26

Lamego 31 49 80 1.041 349 1.390 2º 16

Alijó 17 21 38 422 146 568 4º 7

Régua 9 73 82 325 491 816 3º 10

Tabuaço 9 14 23 287 91 378 8º 4,5

Sabrosa 16 17 33 293 122 415 5º 5

São João da 
Pesqueira 5 16 21 246 127 373 9º 4

Mesão Frio 9 24 33 206 187 393 6º 5

Armamar 13 32 45 184 205 389 7º 5

Torre de 
Moncorvo 14 7 21 166 61 227 11º 3

Vila Nova de 
Foz Côa 7 9 16 132 45 177 13º 2

Carrazeda 7 14 21 133 110 243 10º 3

Moimenta da 
Beira 8 6 14 138 60 198 12º 2

Tarouca 5 6 11 116 41 157 15º 2

Sernancelhe 5 3 8 81 37 118 16 1

Santa Marta 
de Penaguião 7 12 19 86 86 172 14º 2

Freixo de 
Espada à 

Cinta
5 7 12 49 48 107 17º 1

Penedono 2 1 3 44 6 50 19º 0,5

Murça 2 5 7 38 42 80 18º 1

Total 183 364 547 5.846 2.712 8.568  ‑ 100

Legenda:  AT  ‑ alojamento turístico (integra ET e AL); ET  ‑ empreendimentos turísticos; AL  ‑ alojamento 
local; C ET  ‑ capacidade de empreendimentos turísticos; C AL  ‑ capacidade de alojamentos 
locais; C Total  ‑ capacidade total.

Fonte: Elaboração própria com base no SIGTUR e RNT, a 1 de maio de 2019.

Numa análise agregada e global do alojamento turístico do Douro (empreen‑

dimentos turísticos e alojamentos locais), destacam ‑se as seguintes diferenças 

territoriais de acordo com a capacidade de alojamento total de cada município: 

Tabela 10 
Alojamento turístico 
do Douro por 
município, 2019
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a) municípios com mais de 350 camas: Vila Real, Lamego, Régua, Alijó, 
Sabrosa, Mesão Frio, Armamar, Tabuaço, São João da Pesqueira, por 
ordem decrescente de capacidade;

b) municípios com 100 a 350 camas: Carrazeda de Ansiães, Torre de Mon‑
corvo, Moimenta da Beira, Foz Côa, Santa Marta de Penaguião, Tarouca, 
Sernancelhe, Freixo de Espada à Cinta, por ordem decrescente de capa‑
cidade; 

c) municípios com menos de 100 camas: Murça e Penedono. 
Esta tipologia mostra claramente a vocação turística de cada município do 

Douro, tendo como líderes o eixo territorial mais urbano de Vila Real ‑Régua‑
‑Lamego, mas reforça também dois outros aspetos não menos importantes: i) o 
boom do alojamento local (um fenómeno muito recente) e a distribuição territorial 
e social deste tipo de alojamentos turísticos pela região do Douro, para além do 
seu contributo para a diversificação da oferta de alojamento, como se verá em 
mais detalhe na próxima secção deste texto; ii) a maior oferta turística do Douro 
centra ‑se no eixo urbano do Douro, hoje em dia mais acessível por autoestrada 
e a menor tempo ‑distância do Porto, resultado também da construção do túnel 
do Marão. Este destaque para a oferta de alojamento turístico do eixo urbano do 
Douro respeita tanto ao número de unidades como à capacidade de alojamento. 

4. As tipologias de alojamento turístico no Douro

Nesta secção pretende ‑se analisar a diversidade de tipos de alojamento turístico 
do Douro. Esta análise é importante para entender o predomínio de determinados 
projetos turísticos e a segmentação do tipo de alojamentos, experiências e produ‑
tos turísticos da região. As atuais tipologias de alojamento turístico em Portugal 
foram criadas através do Decreto ‑Lei nº 39/2008, de 7 de março. Na redação dada 
pelo Decreto ‑Lei nº 15/2014, de 23 de janeiro, pelo Decreto ‑Lei nº 128/2014, de 
29 de agosto e pelo Decreto ‑Lei nº 186/2015, de 3 de setembro, estabelece ‑se que 
os empreendimentos turísticos podem ser: estabelecimentos hoteleiros (hotéis, 
hotéis ‑apartamentos, pousadas), aldeamentos turísticos, apartamentos turísti‑
cos, conjuntos turísticos (resorts), empreendimentos de turismo de habitação, 
empreendimentos de turismo no espaço rural (casas de campo, agroturismos, 
hotéis rurais), parques de campismo e de caravanismo (Turismo de Portugal, 
2015). Na tabela 11 pode observar ‑se a concretização destas tipologias de aloja‑
mento turístico existentes no Douro, com informação relativa aos empreendimen‑
tos turísticos e à sua distribuição por municípios. 
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Município TH CC H PCC AG HR CT AT P Total ET (%)

Vila Real 2 4 4 1 1 0 0 0 0 12 6

Lamego 6 5 9 1 3 3 1 3 0 31 16

Alijó 0 5 5 0 5 1 0 0 1 17 9

Régua 1 5 3 0 0 0 0 0 0 9 5

Tabuaço 0 3 2 0 3 1 0 0 0 9 5

Sabrosa 4 5 1 0 6 0 0 0 0 16 9

São João da 
Pesqueira 1 2 0 1 1 0 0 0 0 5 3

Mesão Frio 1 4 1 0 2 1 0 0 0 9 5

Armamar 1 5 2 0 5 0 0 0 0 13 7

Torre de 
Moncorvo 2 7 0 0 5 0 0 0 0 14 8

Vila Nova de 
Foz Côa 1 3 1 0 2 0 0 0 0 7 4

Carrazeda 1 1 1 0 3 1 0 0 0 7 4

Moimenta da 
Beira 1 6 1 0 0 0 0 0 0 8 4

Tarouca 0 3 0 0 1 1 0 0 0 5 3

Sernancelhe 0 3 0 0 1 1 0 0 0 5 3

Santa Marta 
de Penaguião 0 2 1 0 4 0 0 0 0 7 4

Freixo de 
Espada à 

Cinta
0 4 0 0 1 0 0 0 0 5 3

Penedono 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1

Murça 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1

Total 21 67 33 3 45 9 1 3 1 183 100

% 11 36 18 2 25 5 0,50 2 0,50 100
Legenda:  TH  ‑ turismo de habitação; CC  ‑ casa de campo; H  ‑ hotel; PCC  ‑ parque de campismo e caravanismo; 

AG  ‑agroturismo; HR  ‑ hotel rural; CT  ‑ conjunto turístico; AT  ‑ apartamento turístico; P  ‑ pousada. 
Fonte: Elaboração própria com base no RNT, a 1 de maio de 2019. 

De forma sumária, a partir da tabela 11 pode inferir ‑se o seguinte:
a) nos empreendimentos turísticos, o Douro conta com 67 casas de campo 

(36%), 45 empreendimentos de agroturismo (25%), 33 hotéis (18%), 21 
unidades de turismo de habitação (11%), nove hotéis rurais (5%), apenas 
três parques de campismo (2%), três apartamentos turísticos (2%), um 
conjunto turístico (0,5%) e uma pousada (0,5%);

Tabela 11 
Tipologias de 
empreendimento 
turístico do Douro 
por município, 2019
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b) nesta grande tipologia de empreendimentos turísticos predominam os 
empreendimentos de turismo em espaço rural, o que possibilita uma 
relação e conexão dos turistas com o espaço rural do Douro e com as 
atividades mais ligadas à agricultura;

c) os poucos hotéis da região encontram ‑se localizados nas pequenas cida‑
des que são capitais concelhias;

d) há poucos parques de campismo e caravanismo na região, geralmente 
procurados por jovens e estrangeiros.

No que respeita a outro grande tipo de alojamento turístico em Portugal, 
o alojamento local (AL), trata ‑se de um alojamento temporário para turistas e, 
segundo a legislação (Lei nº 62/2018, de 22 de agosto), as suas modalidades podem 
ser as seguintes:

a) moradia: constituída por um edifício autónomo, de carácter unifamiliar;
b) apartamento: constituído por uma fração autónoma de edifício ou parte 

de prédio urbano suscetível de utilização independente;
c) estabelecimentos de hospedagem: constituídos por quartos, integrados 

numa fração autónoma de edifício, num prédio urbano ou numa parte 
de prédio urbano suscetível de utilização independente. Estes poderão 
utilizar a denominação de hostel quando a unidade de alojamento pre‑
dominante for um dormitório, isto é, quando o número de utentes em 
dormitório seja superior ao número de utentes em quarto;

d) quartos: a exploração de alojamento local é feita na residência do titular 
(correspondente ao seu domicílio fiscal) quando a unidade de alojamento 
é o quarto e não for em número superior a três por residência.

A figura 5, a seguir, apresenta os empreendimentos turísticos no Douro, 
catalogados com base na tipologia adotada pelo RNT. Esta apresentação grá‑
fica permite, a partir de outra fonte de dados oficiais, evidenciar também o 
cenário empreendedor na região e qual poderá ser a tendência na criação de 
ofertas turísticas. De acordo com os dados em discussão, as casas de campo, o 
agroturismo e os hotéis convencionais surgem com maior evidência. Por outro 
lado, as pousadas, os apartamentos turísticos e os parques de campismo estão 
presentes nos registos em menor número. Esta informação revela uma tendên‑
cia da região em termos de empreendimentos turísticos, expondo o que poderá 
ser a base da sua identidade neste sector. Segundo estes dados, a tendência está 
voltada para o aumento da sua capacidade de alojamento (hotéis) na tentativa 
de alojar o maior número possível de visitantes. Por outro lado, verifica ‑se a 
preocupação por parte dos agentes locais em criar e disponibilizar empreen‑
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dimentos mais rurais (casas de campo e agroturismo), procurando captar um 
outro segmento de turistas, que procuram experiências habitacionais mais 
próximas das comunidades da região.

45

3

67

33

9

31

21
1

45 Agro-turismo

3 Apartamentos turísticos

67 Casas de campo

33 Hotéis

9 Hotéis rurais

3 Parques de campismo

1 Pousadas

21 Turismo de habitação

1 Conjuntos turísticos

Fonte: Elaboração própria com base no RNT, a 1 de maio de 2019.

Existem limites no que toca à capacidade máxima de alojamento no AL 
(Turismo de Portugal, 2019): nove quartos e 30 turistas, à exceção dos hostels. 
Quanto ao AL no Douro, as tipologias existentes em cada município são as defi‑
nidas na tabela 12: 

Município EH AP MO EHH Total %

Vila Real 15 13 19 1 48 13

Lamego 2 5 41 1 49 13

Alijó 5 2 14 0 21 6

Régua 22 28 23 0 73 20

Tabuaço 1 5 8 0 14 4

Sabrosa 2 0 15 0 17 4

São João da Pesqueira 3 1 12 0 16 4

Mesão Frio 0 1 23 0 24 6

Armamar 1 7 24 0 32 9

Torre de Moncorvo 4 0 3 0 7 2

Vila Nova de Foz Côa 1 1 7 0 9 2

Carrazeda 2 0 12 0 14 4

Moimenta da Beira 3 1 2 0 6 2

Figura 5 
Empreendimentos 
turísticos por 
tipologia no 
Douro, 2019

Tabela 12 
Tipologias de AL 
no Douro, por 
município, 2019
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Município EH AP MO EHH Total %

Tarouca 2 2 2 0 6 2

Sernancelhe 0 0 3 0 3 1
Santa Marta de 

Penaguião 1 0 11 0 12 4

Freixo de Espada  
à Cinta 1 5 1 0 7 2

Penedono 1 0 0 0 1 0,5

Murça 1 0 4 0 5 1,5

Total 67 71 224 2 364 100

% 18 20 61,5 0,5 100
Legenda:  EH  ‑ estabelecimento de hospedagem; AP  ‑ apartamento; MO  ‑ moradia; EHH  ‑ estabeleci‑

mento de hospedagem – hostel.
Fonte: Elaboração própria com base no RNT, a 1 de maio de 2019.

Com base na tabela anterior, apresenta ‑se o gráfico seguinte, por forma a 

permitir uma visão mais global do número e da tipologia dos alojamentos locais a 

região do Douro. A partir deste gráfico percebe ‑se a dinâmica de cada município 

em concreto, bem como o consequente impacto em termos de oferta.
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Legenda:  EH  ‑ estabelecimento de hospedagem; AP  ‑ apartamento; MO  ‑ moradia; EHH  ‑ Estabeleci‑
mento de hospedagem – hostel.

Fonte: Elaboração própria com base no RNT, a 1 de maio de 2019.

Figura 6 
Valores totais do 
AL no Douro, por 

tipologia e por 
município, 2019
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Em jeito de análise sumária, pode afirmar ‑se que, segundo os dados do RNT 
em 2019, nos AL do Douro predominam as moradias (61,50%) – edifícios autóno‑
mos unifamiliares – seguidos dos apartamentos (20%) e dos estabelecimentos de 
hospedagem (18%). Isto é contrário ao que acontece na zona litoral do Porto, onde 
predominam os apartamentos, pois a concentração dos alojamentos na zona do 
Porto e arredores conduz a um parque de unidades mais urbano e, assim, domi‑
nado por apartamentos (68% das unidades) e moradias (23%), e com o menor peso 
comparativo de unidades de alojamento coletivo (7%). A oferta tende, assim, a 
concentrar ‑se em torno de unidades que oferecem até dois quartos e acolhem até 
seis pessoas. Esta distribuição parece ser o resultado da iniciativa empreendedora 
empresarial a título individual, pois o Porto e a restante região Norte destacam ‑se 
como sendo aquelas onde o imóvel é sobretudo de posse efetiva (53%), sendo que, 
em 39% dos casos, foi adquirido propositadamente para ser afeto a alojamento 
local. Nos casos em que se trata de um imóvel arrendado, na sua esmagadora 
maioria (93% dos casos), o objetivo do arrendamento foi especificamente para 
utilização enquanto alojamento local (Pereira, 2018).

5. A oferta de alojamento turístico do Douro nas plataformas digitais online

Nesta secção, apresenta ‑se a oferta de alojamento turístico promovida interna‑
cionalmente e digitalmente pelas principais plataformas de alojamento turís‑
tico online. Este é um panorama que muda frequentemente, dado que o sector 
privado integra cada vez mais o AL (apartamentos, moradias, hostels, para alu‑
gar). Este foco permite fazer uma análise crítica das recorrentes disparidades 
entre aquilo que se quer oferecer e aquilo que oferecem os mediadores através 
das suas poderosas plataformas. Em primeiro lugar, veja ‑se a Booking, prin‑
cipal motor de reservas online a nível mundial, que, segundo Gomes (2018), 
conta com cerca de 5.400.000 casas e apartamentos. Antes, porém, importa 
frisar que, enquanto motor de reservas, tem uma comissão por cada reserva 
de alojamento que ronda os 15% do preço – maior ainda se o cliente quer mais 
visibilidade no seu site –, mais do que a maioria das plataformas de reserva 
online, pelo que nem todos os empreendimentos turísticos optam por contratar 
este tipo de mediadores.
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Plataforma Custos sobre o preço da reserva (%)

Airbnb 3

Bedycasa 15

Homeaway 8

HouseTrip 3

IHA Fixo

Rentalia 10

Wimdu 0

Uniplaces 8

9flats 15

Booking 15
Fonte: Elaboração própria com base na DECO Proteste, a 1 de maio de 2019.

Inicialmente, a Booking recusava ‑se a aceitar apartamentos (Gomes, 2018). 
Hoje tem no seu site português 6 577 propriedades. De acordo com uma consulta 
efetuada a 10 de maio de 2019, o número de alojamentos turísticos mostrados pela 
Booking para uma estadia de fim ‑de ‑semana no Douro foi o seguinte: 

Município Alojamentos turísticos

Vila Real 21

Lamego 24

Alijó 5

Régua 30

Tabuaço 5

Sabrosa 3

São João da Pesqueira 3

Mesão Frio 10

Armamar 8

Torre de Moncorvo 8

Vila Nova de Foz Côa 2

Carrazeda 2

Moimenta da Beira 3

Tarouca 151

Sernancelhe 1

Santa Marta de Penaguião 7

Freixo de Espada à Cinta 4

Penedono 1

Murça 2

Total 290
Fonte: Elaboração própria com base na Booking, a 1 de maio de 2019.

Tabela 13 
Plataformas de 

alojamento online 
a operar em 

Portugal, 2019

Tabela 14 
Alojamento turístico 

no Douro por 
município, segundo 

a Booking, 2019
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As tipologias empregues pela Booking não coincidem com as do RNT. De 
acordo com o tipo de propriedade, elas são: casas de férias, alojamento em turismo 
rural, casas de campo, alojamento de acomodação e pequeno ‑almoço, apartamen‑
tos, casas de hóspedes, hotéis, quartos em alojamento particular, chalé, campismo 
de luxo, parques de campismo e hostels. Se a palavra “Douro” for colocada na 
Booking aparecem, à data, 287 alojamentos, um número que está longe dos 547 
registados no RNT. Dito de outra forma, apenas 52% dos alojamentos turísticos do 
Douro estão na Booking. Adicionalmente, se, na mesma plataforma, for simulada 
uma reserva para algum dos municípios do Douro ‑NUTS III, como se apresenta 
na tabela anterior, encontram ‑se 290 alojamentos para o total dos municípios, ou 
seja, apenas 53% dos que existem na realidade. No seu site, a Booking dá várias 
razões para visitar o Douro:

a) Vila Real: “paisagens, calma e natureza”;
b) Lamego: “paisagens, excelente para degustar vinhos e monumentos”;
c) Alijó: “calma, paisagens e excelente para degustar vinho”;
d) Régua: “paisagens, vinhas e excelente para degustar vinho”;
e) Tabuaço: “paisagens, calma e natureza”;
f) Sabrosa: “paisagens, calma e vinhas”;
g) São João da Pesqueira: “calma, paisagens e natureza”;
h) Mesão Frio: “paisagens, calma e relaxamento”;
i) Armamar: “paisagens, calma e natureza”;
j) Torre de Moncorvo: “calma, paisagens e natureza”;
k) Vila Nova de Foz Côa: “paisagens, natureza e arqueologia”; 
l) Carrazeda de Ansiães: “calma, paisagem campestre e passeios”;
m) Moimenta da Beira: “calma, paisagem campestre e relaxamento”;
n) Tarouca: sem informação;
o) Sernancelhe: “paisagem campestre, ar puro e turismo”; 
p) Santa Marta de Penaguião: “calma, natureza e vinhas”; 
q) Freixo de Espada à Cinta: “natureza, paisagens e calma”; 
r) Penedono: “paisagem campestre, passear com crianças e monumentos”; 
s) Murça: “calma, excelente para degustar vinho e natureza”. 
Estas razões são, na realidade, slogans de promoção que representam a leitura 

que este poderoso mediador faz da oferta turística da região do Douro. Destaca ‑se, 
ainda, o facto de que esta ferramenta digital faz uma referência satisfatória às 
paisagens, à natureza e aos vinhos, não o fazendo, porém relativamente a outro 
tipo de oferta, como a gastronómica, por exemplo. 



D O U R O  T U R Í S T I C O

• 304 •

Continuando esta análise de plataformas, vejam ‑se os seguintes alojamentos 
turísticos encontrados na plataforma de reservas hoteleiras Trivago:

Município Alojamentos turísticos

Vila Real 28

Lamego 35

Alijó 13

Régua 22

Tabuaço 59

Sabrosa 48

São João da Pesqueira 23

Mesão Frio 12

Armamar 10

Torre de Moncorvo 11

Vila Nova de Foz Côa 15

Carrazeda 14

Moimenta da Beira 29

Tarouca 87

Sernancelhe 9

Santa Marta de Penaguião 100

Freixo de Espada à Cinta 13

Penedono 14

Murça 14

Total 556
Fonte: Elaboração própria com base na Trivago, a 1 de maio de 2019.

Em relação a esta plataforma, importa referir, em primeiro lugar, que ela está 
bastante orientada para o mercado espanhol, algo que interessa substancialmente 
à região do Douro. Em segundo lugar, é de sublinhar que a oferta de alojamento 
turístico não é estritamente municipal nem regional; isto é, ao colocarmos o nome 
de um município no motor de busca, a plataforma oferece alojamentos de vários 
municípios em redor, inclusive de Espanha, como no caso de Freixo de Espada 
à Cinta. Em terceiro lugar, importa destacar que, se o visitante prosseguir com 
a reserva, esta acaba por ser efetuada através da Booking, que posteriormente a 
encaminha para a Trivago.

Dado que o alojamento local é um tipo de alojamento turístico de grande rele‑
vância no Douro, importa ainda analisar a plataforma Airbnb. Nela encontram ‑se, 
à data, os seguintes alojamentos apresentados na tabela que se segue: 

Tabela 15 
Alojamento turístico 

no Douro por 
município, segundo 

a Trivago, 2019
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Município Alojamentos turísticos

Vila Real 29

Lamego 19

Alijó 69

Régua 11

Tabuaço 48

Sabrosa 57

São João da Pesqueira 27

Mesão Frio 19

Armamar 19

Torre de Moncorvo 33

Vila Nova de Foz Côa 44

Carrazeda 24

Moimenta da Beira 21

Tarouca 94

Sernancelhe 68

Santa Marta de Penaguião 20

Freixo de Espada à Cinta 16

Penedono 36

Murça 31

Total 685
Fonte: Elaboração própria com base na Airbnb, a 1 de maio de 2019.

A Airbnb é uma verdadeira plataforma de reservas, em competição com a 
Booking, Wimdu, HomeAway e outras. No entanto, enquanto a Booking integra 
hotéis e outros tipos de alojamento, a Airbnb apenas oferece casas, apartamentos e 
quartos para alojamento turístico. A estratégia metodológica usada aqui consistiu 
em colocar, um a um, os nomes dos municípios da região do Douro, daí resultando 
685 “propostas” de alojamento local, muitas delas repetidas. Ao digitar o topónimo 
“Douro”, aparecem apenas 14 alojamentos, com um preço médio de 65 euros por 
noite.

A plataforma CouchSurfing é uma rede social que oferece alojamento gra‑
tuito em casas particulares, informação prática ou serviços de guia local, estando 
sobretudo direcionada para jovens e mochileiros. Para a região do Douro, existem 
484 possibilidades de alojamento nesta plataforma, fundamentalmente em Vila 
Real, cidade universitária da região, que, em maio de 2019, tinha 363 hóspedes 
nesta rede social de alojamento. Esta economia turística circular e colaborativa 

Tabela 16 
Alojamento turístico no 
Douro por município, 
segundo a Airbnb, 2019
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representa um ponto de encontro entre pessoas de diferentes culturas e países, 
bem como uma oportunidade para a aprendizagem intercultural recíproca sem 
intercâmbio mercantil. Na tabela 17 pode observar ‑se a distribuição por municí‑
pios das possibilidades de alojamento através desta plataforma: 

Município Alojamentos turísticos

Vila Real 363

Lamego 35

Alijó 2

Régua 16

Tabuaço 6

Sabrosa 2

São João da Pesqueira 7

Mesão Frio 2

Armamar 1

Torre de Moncorvo 17

Vila Nova de Foz Côa 8

Carrazeda 1

Moimenta da Beira 3

Tarouca 0

Sernancelhe 1

Santa Marta de Penaguião 11

Freixo de Espada à Cinta 1

Penedono 1

Murça 7

Total 484
Fonte: Elaboração própria com base na CouchSurfing, a 1 de maio de 2019. 

Estes dados sobre a oferta de alojamento turístico do Douro nas plataformas 
online mostram vários aspetos a ressalvar. O primeiro é a dificuldade na comu‑
nicação, promoção e comercialização digital do destino. O segundo é a diferença 
entre a oferta de alojamento turístico real total e a oferta parcial apresentada pelas 
plataformas digitais internacionais. O terceiro é a diferença entre a informação da 
oferta turística disponibilizada pelas autarquias nos seus websites e a que é apre‑
sentada nestas plataformas de reserva online. O quarto aspeto respeita à infor‑
mação da oferta turística, nomeadamente à sua escassez face às necessidades do 
visitante. O quinto é o aparecimento de novas ofertas turísticas que respondem 

Tabela 17 
Alojamento turístico 

no Douro por 
município, segundo 

a plataforma 
Couchsurfing, 2019
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a novas dinâmicas e necessidades sociais, como é o caso da plataforma Couch‑
Surfing. Ao comparar esta amostra com os websites camarários e com o RNT, 
verifica ‑se também que, do ponto de vista científico, a fonte de dados mais fiável 
para conhecer a oferta de alojamento turístico na região é o RNT. 

6. A procura do alojamento turístico do Douro

A oferta de alojamento turístico de um destino só tem sentido se for relacionada 
com a procura turística. Assim, apresentam ‑se, nesta secção, alguns dados sobre 
a procura de alojamento turístico na região do Douro ‑NUTS III, de forma a 
obter uma leitura um pouco mais holística dessa mesma procura. A tabela em 
anexo (ver tabela 24) ajuda a perceber a evolução de turistas desde 2009 até 
2017, sendo estes os dados oficiais mais recentes de que dispomos. Segundo estes 
mesmos dados, o Douro começa a receber mais turistas a partir de 2014, ultra‑
passando os 250.000 em 2017 (Pordata, 2019). Os municípios mais procurados 
em 2017 coincidem com os de maior oferta de alojamento turístico: Lamego, Vila 
Real, Régua e Alijó, que recebem entre 30.000 e 50.000 turistas. Num segundo 
patamar, encontram ‑se municípios como Tabuaço, Sabrosa e Mesão Frio, com 
valores entre os 14.000 e 20.000 turistas (Pordata, 2019). Em terceiro lugar 
encontra ‑se um conjunto de municípios que receberam poucos turistas (5.000 ou 
menos): Vila Nova de Foz Côa, Torre de Moncorvo, Tarouca, Sernancelhe, Santa 
Marta de Penaguião, Moimenta da Beira, Freixo de Espada à Cinta, Carrazeda 
de Ansiães e Armamar. Outro dado fornecido pela Pordata a 1 de maio de 2019, 
sobre a procura turística, respeita ao número de turistas que se alojam em hotéis 
no Douro (não incluindo o alojamento local nem o turismo rural). Apesar da 
escassez de dados, a tabela em anexo (ver tabela 25) reflete alguma dessa procura 
de hotéis na região do Douro.

Dos 250.828 turistas que pernoitaram no Douro em 2017, 131.631 (52%) dormi‑
ram em hotéis, pelo que este é o alojamento turístico mais escolhido pelos turistas 
do Douro. Em relação à procura, os indicadores mostram um total de 250.828 
hóspedes e 393.621 dormidas para o ano 2017, das quais 201.457 (69%) foram em 
hotéis, com uma estadia média de 1,5 noites e 38,1% das dormidas concentradas 
entre julho e setembro (Pordata, 2019). Segundo a mesma fonte de dados, a taxa 
de ocupação é baixa (24%) e há uma grande dependência do mercado nacional 
português (76,2%) face ao estrangeiro (32,8%). Segundo a mesma fonte, as recei‑
tas provenientes da hospedagem em 2017 foram de 34.590.000 euros. Todos estes 
dados são referentes a hotéis e não ao conjunto de todos os tipos de alojamento 
turístico do Douro. 
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Segundo o INE (2019) e o Turismo de Portugal, a evolução em relação a 2009 
foi importante, tal como é apresentado na tabela 18: 

Ano 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Dormidas 215.248 223.059 217.149 189.812 194.946 211.713 337.664 391.819 393.691

Hóspedes 129.787 136.340 140.605 123.764 128.068 134.643 212.495 245.626 250.828
Fonte: INE e Turismo de Portugal – Travel BI. 

Por outro lado, a distribuição mensal da procura desenha uma sazonalidade 
importante, como é possível comprovar na tabela 19: 

Mês Nº de dormidas Nº de hóspedes

Janeiro 12.591 8.360

Fevereiro 14.775 9.849

Março 18.783 12.750

Abril 34.062 22.005

Maio 37.091 25.184

Junho 41.716 26.259

Julho 44.010 26.821

Agosto 58.439 34.931

Setembro 54.549 34.226

Outubro 40.105 26.000

Novembro 17.942 11.928

Dezembro 19.558 12.515

Total 393.621 250.828
Fonte: INE e Turismo de Portugal – Travel BI. 

De acordo com os dados da tabela 19, a procura turística do Douro aumenta 
na Páscoa e é mais alta no verão europeu. Em relação às dormidas, o mês com 
maior registo em 2017 foi agosto, seguido de setembro, julho e junho. Em relação 
ao número de hóspedes, este é baixo no inverno e mais alto de abril a outubro. 
Em 2017, o pico mais elevado da procura correspondeu aos meses de agosto e 
setembro. Em 2009, a procura turística do Douro foi essencialmente portuguesa 
(78%) face a uma baixa procura estrangeira (22%), proveniente fundamental‑
mente de Espanha, Reino Unido, França, Alemanha, Brasil e EUA, como mostra 
a seguinte tabela: 

Tabela 18 
Evolução da procura 

turística do Douro, 
2009 -2017

Tabela 19 
Distribuição mensal 
da procura turística 

do Douro, 2017
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Nacionalidade Dormidas Hóspedes

Portugal 164.817 100.906

Espanha 9.144 5.702

Reino Unido 7.419 2.528

França 6.418 4.420

Alemanha 5.111 3.149

Brasil 4.177 2.701

Estados Unidos da América 2.524 1.446

Bélgica 2.096 1.138

Países Baixos 1.764 1.135

Suíça 1.532 961

Itália 1.361 685

Total 215.248 129.787
Fonte: INE e Turismo de Portugal – Travel BI.

O panorama mudou ao longo dos últimos oito anos. Em 2017, a procura turís‑

tica do Douro foi fundamentalmente nacional (62%); mas a procura de estrangei‑

ros (38%) aumentou e os principais mercados foram os EUA, a França, o Brasil, o 

Reino Unido, a Alemanha e a Espanha, por esta ordem, como apontado na tabela 

21. De sublinhar que, apesar de a Pordata utilizar os dados do INE, ela produz 

alguns resultados diferentes, como vimos acima, pelo facto de adotar outra meto‑

dologia de apuramento, focada essencialmente em hotéis, hotéis ‑apartamentos, 

aldeamentos, apartamentos, pousadas e quintas.

Nacionalidade Dormidas Hóspedes

Portugal 229.175 154.685

Estados Unidos da América 23.067 13.118

França 21.884 14.078

Brasil 21.484 12.716

Reino Unido 17.304 9.167

Alemanha 13.401 7.582

Espanha 11.509 7.209

Canadá 6.914 4.262

Bélgica 6.593 3.404

Suíça 6.389 3.727

Países Baixos 5.864 3.222

Total 393.621 250.828
Fonte: INE e Turismo de Portugal – Travel BI.

Tabela 20 
Distribuição por 
nacionalidades da 
procura turística 
do Douro, 2009

Tabela 21 
Distribuição por 
nacionalidades da 
procura turística 
do Douro, 2017
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Por outro lado, o rio Douro mobilizou, em 2016, mais de 721.000 passageiros e 
60.421 passageiros fluviais ficaram em barco ‑hotel, cerca de 11,93% (APDL, 2017). 
Um total de 71,02% desses passageiros eram portugueses, sendo os estrangeiros pro‑
venientes dos seguintes países: EUA, França, Reino Unido, Alemanha e Espanha e, 
em menor medida, Brasil, Dinamarca, Canadá, Noruega, Austrália, Japão, Holanda, 
Finlândia, Suíça, Itália, Bélgica, Suécia, Rússia e China. Em 2017, a via navegável do 
Douro mobilizou 1.282.241 passageiros, distribuídos da seguinte forma: 

Distribuição N.º Passageiros %

Cruzeiros mesma albufeira 
+ noturnos 973.302 76%

MT Cruzeiro 1 Dia 232.502 18%

BH (Barco hotel) 66.681 5%

Recreio 9.756 1%

Total 1.282.241 100%
Fonte: APDL (2017).

Importa sublinhar que estes dados são referentes a toda a via navegável do 
rio Douro, desde o Porto até Barca D’Alva, pelo que não incluem apenas os da 
região do Douro – NUTS III. Em 2017, existiam no Douro 61 operadores fluviais e 
149 embarcações distribuídas da seguinte forma: 

Embarcação Nº. embarcações Capacidade total

Semi ‑rígido/fibra/iate/
veleiro 1 12

House boat 0 0

Pequeno porte 85 1.197

Médio porte 11 1.026

Grande porte 9 2.709

Barco rabelo 23 1.851

Barco hotel 20 2.689

Total 149 9.484
Fonte: APDL (2017).

7. Conclusão

A presente investigação teve como objetivo proporcionar um retrato atual de uma 
realidade mutável e em constante transformação: o alojamento turístico no Douro. 
A sua concretização permitiu qualificar e quantificar de forma mais concreta a 

Tabela 22 
Distribuição de 
passageiros na 

via navegável do 
Douro, 2017

Tabela 23 
Distribuição de 

embarcações na 
via navegável do 

Douro, 2017
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capacidade e o tipo de oferta desta região demarcada. Partindo de uma recolha e 
tratamento de informação proveniente de bases de dados estatísticas, dados dis‑
poníveis através de consulta online e de leituras de carácter tipológico, descritivo 
e qualitativo, foi possível apresentar o resultado de uma análise pormenorizada 
sobre a estrutura de alojamento, fazendo a ponte com a legislação portuguesa res‑
peitante ao alojamento turístico e com os dados sobre as diferentes tipologias de 
alojamento turístico em Portugal, providenciando, assim, um cenário de fundo e 
um quadro geral para um melhor entendimento do alojamento turístico do Douro. 

Posteriormente, apresentou ‑se uma secção com alguma caraterização do 
território Douro enquanto envolvente da oferta de alojamento turístico. Segui‑
damente, focou ‑se a estrutura do alojamento turístico do Douro com dois pontos 
de referência – 1991 e a atualidade – e com uma perspetiva regional e municipal. 

Desenvolveu ‑se, ainda, uma análise das diferentes tipologias de alojamento 
turístico do Douro, por município e com segmentação de empreendimentos turís‑
ticos e alojamento local. 

Foi igualmente analisada a oferta de alojamento turístico nas principais 
plataformas de reservas turísticas online, tendo em atenção a sua importância e 
poder na apresentação e mediação dos destinos turísticos, permitindo uma com‑
paração da oferta real com a oferta promovida internacionalmente por media‑
dores com grande influência nos turistas. Por último, apresentaram ‑se alguns 
dados sobre a procura turística do alojamento turístico da região do Douro, para 
se perceber que a realidade dos números locais é francamente diferente do enten‑
dimento da globalidade das pessoas sobre o turismo no Douro. 

Entre as principais evidências e conclusões, salienta ‑se que, apesar de a 
oferta de alojamento ter vindo a aumentar significativamente nos últimos anos, 
a procura de alojamento turístico (prenotações) não acompanha ao mesmo ritmo. 
Posto isto, pode definir ‑se o Douro como um destino de undertourism, que aspira 
a um maior desenvolvimento do turismo, sem, no entanto, descurar a sua respon‑
sabilidade em termos de sustentabilidade.
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Anexos

NUTS III 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Douro 129.787 136.567 142.488 125.414  ‑ 180.536 212.495 245.626 250.828

Alijó 14.657 16.349 19.343 18.456 19.882 25.605 29.033 27.839 32.098

Armamar 1.245  ‑  ‑  ‑  ‑ 5.795 6.374 7.511 5.979

Carrazeda 
de Ansiães  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑ 2.826 2.621 3.482 4.473

Freixo de 
Espada à 

Cinta
0 0 0 0 0 1997 2.796 4.127 3.784

Lamego 34.794 34.705 37.123 36.262 39.458 40.126 47.720 60.786 48.252

Mesão Frio  ‑  ‑  ‑ 0 0 1.700  ‑ 16.617 14.108

Moimenta 
da Beira  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑ 3.183 3.102 3.276 3.367

Murça 0 0 0 0 0  ‑  ‑  ‑  ‑

Penedono  ‑  ‑  ‑  ‑ 0  ‑  ‑  ‑  ‑

Peso da 
Régua 27.687 28.720 30.558 28.296 28.323 31.659 36.965 37.216 41.506

Sabrosa  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑ 8.024 8.964 11.817 14.296

Santa 
Marta de 

Penaguião
 ‑  ‑  ‑  ‑  ‑ 782 759 811 814

São João da 
Pesqueira 0 0 0 0 0  ‑  ‑  ‑  ‑

Sernancelhe 0 0 0 0 0 2.396  ‑ 4.750 5.771

Tabuaço  ‑  ‑  ‑ 295  ‑ 9.302 12.759 15.676 17.045

Tarouca 0 0 0 0 0  ‑  ‑ 3.363 5.095

Torre de 
Moncorvo  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑ 3.283 3.168 3.498 4.503

Vila Nova 
de Foz Côa  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑ 5.753 4.075 3.811 4.204

Vila Real 31.696 30.655 30.559 26.704 29.971 37.491 39.635 40.680 45.040

Fonte: Pordata (2019).

Tabela 24 
Evolução da procura 
de alojamento turístico 
hoteleiro (hotéis, 
hotéis -apartamentos, 
aldeamentos, 
apartamentos, 
pousadas e quintas) 
no Douro, 2009 -2017
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NUTS III 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Douro 83.599 92.343 108.090 102.478 111.195 117.542  ‑  ‑ 131.631

Alijó  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑ 15.197  ‑  ‑  ‑

Armamar  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑

Carrazeda de 
Ansiães  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑

Freixo de 
Espada à 

Cinta
 ‑  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑

Lamego 25.269 25.654 30.610 30.741 36.724 31.965  ‑  ‑  ‑

Mesão Frio 0 0  ‑ 0 0 0 0 0  ‑

Moimenta da 
Beira 1.283 1.555 1.603  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑

Murça 0 0 0 0 0 0 0 0  ‑

Penedono 0 0 0 0 0 0 0 0  ‑

Peso da 
Régua  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑

Sabrosa  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑ 0 0  ‑

Santa Marta 
de Penaguião 0 0 0 0 0 0 0 0  ‑

São João da 
Pesqueira 0 0 0 0 0 0 0 0  ‑

Sernancelhe 0 0 0 0 0 0 0 0  ‑

Tabuaço 0 0 0  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑

Tarouca 0 0 0 0 0 0 141  ‑  ‑

Torre de 
Moncorvo 0 0 0 0 0 0 0 0  ‑

Vila Nova de 
Foz Côa 0 0  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑

Vila Real  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑ 32.979 33.944
Fonte: Pordata (2019).

Tabela 25 
Evolução da procura 

dos hotéis do 
Douro, 2009 -2017
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Análise da oferta e da procura turística 
dos postos de turismo do Douro

Xerardo Pereiro 
Nuno Sousa 

1. Introdução

A procura turística dos postos de turismo e das lojas interativas do Turismo do Porto 
e Norte de Portugal (TPNP) encerra elementos significativos que é importante 
considerar para conhecer o perfil dos visitantes da região do Douro (NUTS III) 
e, a partir daí, desenvolver uma heurística dos comportamentos e das práticas no 
campo do turismo. Embora estes postos sejam percebidos como espaços de media‑
ção entre a procura e a oferta turística, nem todos os visitantes da região recorrem a 
eles. Um dos objetivos deste capítulo consiste em destacar o perfil atual da procura 
turística destes postos de turismo, para assim poder começar a construir ‑se um 
mapeamento da diversidade dos seus visitantes. Com base em técnicas de cliente 
mistério e em dados fornecidos pelos postos de turismo, realiza ‑se uma análise de 
teor mais quantitativo da procura turística. Por outro lado, é feita uma apreciação 
dos processos de recolha de informação sobre os visitantes por parte dos postos de 
turismo durienses, bem como uma análise da distribuição geográfica e de algumas 
das principais características organizacionais destes mesmos postos. 

Tendo em consideração o facto de que a procura dos postos de turismo pelos 
visitantes é apenas uma parte da procura turística da região (Bernardo & Pereiro, 
2018; Turismo de Portugal, 2018), compreende ‑se o poder representativo e meta‑
fórico dos dados apresentados para ilustrar a diversidade turística da região. Por 
forma a alcançar um melhor entendimento do panorama real sobre a procura de 
postos de turismo na região do Douro, questionam ‑se os horários, a sua adapta‑
ção aos visitantes, a malha de informação turística da região, e a sua passagem 
da informação documental e oral para o formato digital na comunicação com o 
visitante. Partindo do resultado da análise efectuada, apresenta ‑se uma proposta 
de ação com vista à harmonização e digitalização dos processos de recolha de 

13. CAPÍTULO
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informação sobre os visitantes, que permita comparar dados entre municípios e 
criar um verdadeiro observatório do turismo no Douro, de forma a que os agentes 
turísticos possam fazer uma melhor avaliação do desenvolvimento do turismo na 
região e tomar decisões mais pertinentes.

2. Pensar a procura turística

A procura turística é um conceito que define o consumo de um produto ou serviço 
turístico e que está interligado com o conceito de oferta turística e com a tomada de 
decisões na escolha turística (Dias, 2011). Neste sentido, pode pensar ‑se no posto 
de turismo como um serviço de hospitalidade turística orientado para o visitante. 
No entanto, a procura turística apresenta também diferentes perspetivas episte‑
mológicas, teóricas e metodológicas que dizem respeito às diversas abordagens 
disciplinares (Pereiro & Fernandes, 2018; Santana, 2009). Assim, a economia do 
turismo está mais centrada no consumo e na despesa do turista; a sociologia e a 
psicologia focam essencialmente o seu comportamento e motivações; a geografia 
presta atenção ao número de pessoas que se deslocam para fora da sua residência, 
aos fluxos e movimentações no espaço; e a antropologia está mais centrada nas 
práticas sociais, nos significados e sentidos experienciais dos visitantes.

Quantos viajam? Porque viajam? Para onde? Porque não viajam? São ques‑
tões essenciais a considerar quando se debate a procura turística. Esta pode ser 
medida quantitativamente e/ou compreendida qualitativamente. Isto é, porque é 
que se faz turismo e qual o sentido das viagens turísticas? De acordo com Cooper 
et al. (1993), os elementos fundamentais da procura turística são: fatores socioeco‑
nómicos, motivações turísticas e práticas sociais turísticas. Segundo os mesmos 
autores, a procura pode dividir ‑se em três tipos:

i) procura efetiva ou atual – consiste no número atual de consumidores de 
turismo, isto é, as pessoas que atualmente viajam. Referencia o volume 
efetivo e real de capacidade consumidora de um produto ou serviço, con‑
substanciado nas capacidades vendidas. É a componente da procura mais 
comum e facilmente medida e referenciada em estatísticas turísticas;

ii) procura suprimida – inclui a população que não viaja por qualquer 
motivo, distinguindo ‑se aqui dois tipos de procura. Por um lado, existe 
a procura potencial, que se refere às pessoas que irão viajar futuramente, 
caso a sua situação de vida se altere (disponibilidade de meios financei‑
ros, vontade de viajar, tempo livre). Por outro lado, verifica ‑se a procura 
adiada, devido ao aparecimento de problemas relacionados com a oferta 
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(v.g., insuficiência de capacidade de alojamento, condições climatéricas 
adversas, atividades terroristas), mas que poderá ser convertida numa 
procura efetiva quando os problemas forem ultrapassados;

iii) procura redirecionada – a procura de um destino ou atividade turística 
pode ser reencaminhada para outro local ou atividade, isto no caso de se 
verificar quer um défice, quer um excesso na oferta. A existência de uma 
nova oferta turística (estância, atrações, alojamento, etc.) tem os seguintes 
efeitos: redirecionar a procura para oportunidades similares na área, subs‑
tituir a procura por outra(s) oportunidade(s) e criar uma nova procura.

De acordo com estes tipos de procura turística, constata ‑se que o norte inte‑
rior de Portugal, no qual está incluído o Douro, tem o desafio e a oportunidade de 
redirecionar um grande número de visitantes da área metropolitana do Porto e 
do litoral norte para o interior norte. Para além da sua tipologia, existe uma série 
de elementos a considerar em toda a procura turística, tais como: os preços nos 
destinos; os preços nos destinos concorrentes; as dimensões dos mercados turís‑
ticos; o rendimento e a riqueza dos turistas; os fatores sociológicos, psicológicos e 
culturais dos visitantes; e os gostos e preferências do consumidor, que tendem a 
ser cada vez mais ativos e criativos (Beni, 2007; Jafari, 2000). Seria ainda impor‑
tante conhecer melhor os bens substitutos no sector turístico, percebendo qual o 
seu impacto na oferta e na procura dos bens turísticos, bem como a relação entre 
as moedas dos países emissores e recetores de turismo.

Ao nível da definição e quantificação técnica da procura turística em Portugal, 
deve ter ‑se em atenção o glossário técnico que o Instituto Nacional de Estatística 
(INE) tem elaborado em consonância com as definições internacionais em vigor, 
como sejam, por exemplo, as da Organização Mundial do Turismo (OMT). Segundo o 
INE (2018), os principais conceitos técnicos da procura turística a ter em atenção são:

i) principal meio de transporte utilizado: transporte usado para percorrer 
a maior distância da viagem, sendo que no caso de ser diferente na ida 
e na volta, se considera o meio de transporte de ida;

ii) deslocação turística de um só dia: visita a um ou mais destinos turísti‑
cos, incluindo o regresso ao ponto de partida no próprio dia, e abran‑
gendo todo o período de tempo durante o qual uma pessoa permanece 
fora do seu ambiente habitual;

iii) viagem turística: deslocação a um ou mais destinos turísticos, incluindo 
o regresso ao ponto de partida e abrangendo todo o período de tempo 
durante o qual uma pessoa permanece fora do seu ambiente habitual;
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iv) destino turístico: local visitado durante uma deslocação ou uma via‑
gem turística;

v) destino turístico principal: local visitado durante uma deslocação turís‑
tica ou uma viagem turística, quando esteja associado com o motivo 
principal da deslocação ou viagem, definido segundo os seguintes crité‑
rios: motivação – local que o visitante considera como principal, tempo 
 ‑ local onde foi passada a maior parte do tempo (o maior número de 
noites, quando se trata de uma viagem) e distância  ‑ local mais distante 
que foi visitado. A determinação do destino turístico principal é feita 
pela ordem indicada, ou seja, duração da viagem turística  ‑ número de 
noites passadas pelo turista fora da residência habitual; 

vi) motivo principal da viagem turística: razão ou motivo que sustenta a 
necessidade da realização da viagem, e na ausência do qual a viagem 
não se teria realizado;

vii) país de residência: país no qual um indivíduo é considerado residente, 
se possuir a sua habitação principal no território económico desse país 
durante um período superior a um ano (12 meses), e se tiver vivido 
nesse país por um período mais curto e pretenda regressar no prazo de 
12 meses, com a intenção de aí se instalar, passando a ter nesse local 
a sua residência principal;

viii) viagem organizada: implica um acordo antecipado de fornecimento de 
um conjunto de serviços de viagem, incluindo, no mínimo, transporte 
e/ou alojamento e outros serviços turísticos essenciais;

ix) viajante: indivíduo que se desloca entre dois ou mais locais distintos, 
independentemente do motivo principal e da duração;

x) visitante: indivíduo que se desloca a um local situado fora do seu 
ambiente habitual, por um período inferior a 12 meses, cujo motivo 
principal é outro que não o exercício de uma atividade remunerada 
no local visitado. No que respeita aos visitantes, distinguem ‑se duas 
categorias: os excursionistas, que não pernoitam no lugar visitado, e 
os turistas, que permanecem pelo menos uma noite num alojamento 
coletivo ou particular no lugar visitado;

xi) campista: indivíduo que efetua pelo menos uma dormida num parque 
de campismo;

xii) colono: indivíduo que efetua pelo menos uma dormida numa colónia 
de férias;
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xiii) dormida: permanência de um indivíduo num estabelecimento que for‑
nece alojamento, por um período compreendido entre as 12 horas de 
um dia e as 12 horas do dia seguinte;

xiv) despesa turística: montante pago pela compra de bens e serviços no 
próprio país e durante a realização de viagens, no país ou no estran‑
geiro, pelos visitantes ou por outras entidades em seu benefício;

xv) estadia média no estabelecimento: relação entre o número de dormi‑
das e o número de hóspedes que deram origem a essas dormidas, no 
período de referência, na perspetiva da oferta;

xvi) revenue per available room: rendimento por quarto disponível, medido 
pela relação entre os proveitos de aposento e o número de quartos dis‑
poníveis, no período de referência;

xvii) taxa líquida de ocupação ‑cama: relação entre o número de dor‑
midas e o número de camas disponíveis no período de referência, 
considerando ‑se como duas as camas de casal;

xviii) xviii) campismo: atividade que consiste no alojamento em tendas, rou‑
lottes ou outro equipamento semelhante, proporcionando aos indiví‑
duos que a exercem o contacto direto com a natureza;

xix) capacidade de alojamento nos parques de campismo: número máximo 
de campistas que os parques de campismo podem alojar, tendo em 
conta a área útil destinada a cada campista, de acordo com o estabe‑
lecido para cada categoria (parques de campismo 1 estrela  ‑ 13 m2, 2 
estrelas  ‑ 15 m2, 3 estrelas  ‑ 18 m2, 4 estrelas  ‑ 22 m2);

xx) caravanismo: atividade que consiste em utilizar transportes rodoviá‑
rios adequados para alojamento;

xxi) proveitos de aposento: valores cobrados pelas dormidas de todos os 
hóspedes nos meios de alojamento turístico; 

xxii) proveitos totais dos meios de alojamento turístico: valores resultantes 
da atividade dos meios de alojamento turístico: aposento, restauração 
e outros decorrentes da própria atividade, tais como aluguer de salas, 
lavandaria, tabacaria e telefone (INE, 2018, pp. 122 ‑123).

É com base neste quadro conceptual de cariz técnico que se poderá com‑
preender melhor a procura turística dos postos de turismo da região do Douro, 
bem como os desfasamentos, problemas de recolha e de registo de dados sobre 
esta procura, identificados neste estudo durante o cruzamento de dados entre os 
vários responsáveis pelo registo e os agentes que disponibilizam a informação.
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É de sublinhar que, segundo as definições da OMT em 2019, os postos de 

turismo recebem visitantes de vários tipos, nomeadamente turistas, excursio‑

nistas ou visitantes de um dia, e passageiros em trânsito. Considera ‑se funda‑

mental fazer a diferenciação entre estes tipos de visitantes de modo a perceber 

melhor quem são e quais as suas culturas de mobilidade. Porém, nenhum posto 

de turismo do Douro faz realmente o registo desta divisão categorial. 

3. Breve caraterização dos postos de turismo no Douro

Todos os 19 municípios que compõem a região do Douro possuem posto ou loja 

interativa de turismo. Os municípios de Sabrosa, Alijó e Tarouca têm dois postos 

cada, algo que parece indicar que o turismo já não é o parente pobre das políticas 

do desenvolvimento da região. Pelo contrário, o turismo é uma oportunidade estra‑

tégica, faz parte da agenda política, representa um discurso e uma prática política 

importantes. Reconhece ‑se que os atores políticos souberam interpretar os sinais, 

apostando no turismo enquanto agente de recuperação económica nacional.

Os postos de turismo são essencialmente centros públicos de informação 

turística, com função de serviço público, geridos quase sempre pelos municípios 

e/ou em articulação com a entidade pública regional – Turismo do Porto e Norte 

de Portugal (TPNP) – que envolve os 86 municípios da região Norte de Portugal, 

estando geralmente localizados em lugares centrais das povoações e com sinaliza‑

ção específica. Empregam técnicos de informação turística e também costumam 

receber estudantes em práticas pedagógicas. A sua multifuncionalidade leva estes 

espaços a assumirem funções de hospitalidade, acolhimento e receção de visitan‑

tes, com o desígnio de mediar, orientar, informar e comunicar a oferta turística 

do destino. São, portanto, um elo de ligação entre os locais e os visitantes, entre o 

local e o global. Apresentam ainda outras funções complementares, tais como a 

disponibilização de informação sobre a região Norte de Portugal, a exposição de 

elementos culturais e patrimoniais do município onde estão inseridos e a inter‑

pretação do património natural e cultural dos respetivos territórios. 

Atualmente, os postos de turismo são cada vez menos meros pontos de reco‑

lha de informação. Os municípios têm tido em conta outros aspetos que possam 

atrair os visitantes a estas estruturas e à região circundante. Exemplo disso é o 

posto de turismo de Tarouca (figura 1). As suas linhas arquitetónicas foram pensa‑

das de forma a atrair o visitante para conhecer não só o município, mas também 

este próprio espaço e as suas valências. 
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Fonte: Fotografia dos autores.

Outro exemplo interessante da tentativa de captação de visitas é o caso da 
LIT do município de Tabuaço (figura 2). Este posto possui algumas obras de arte 
que, estrategicamente, ajudam a atrair os turistas ao seu interior. Uma delas, e das 
mais emblemáticas do município e da região, é o Rijomax, um relógio misterioso 
que consta do Guiness Book of Records como sendo o mais completo do mundo. 
Neste caso, o município, com grande sentido estratégico, optou por concentrar, 
no interior do posto turístico, atrativos que levem os turistas a considerá ‑lo como 
um ponto de visita obrigatória. 

Fonte: Fotografia dos autores.

Figura 1 
Posto de turismo 
de Tarouca

Figura 2 
Posto de turismo 
de Tabuaço
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A edificação dos postos de turismo e a apresentação de conteúdos têm ‑se 
revelado autênticos desafios para os municípios, pelo facto de hoje se compreender 
que a transformação destas estruturas num ponto de atração turístico em si mes‑
mas é vital e sustentável para o desenvolvimento do turismo local. Pelas visitas 
realizadas aos postos de turismo da região do Douro, percebeu ‑se que esta tendên‑
cia tem vindo a ganhar expressividade. Apesar de ainda existirem alguns postos 
com estruturas arcaicas e sem conteúdo relevante, a generalidade dos municípios 
tem procurado acompanhar uma lógica mais vanguardista de apoio ao turismo 
local, através da dinamização dos seus postos de turismo. 

Com base numa recolha intensiva de informação sobre os postos de turismo 
da região do Douro, foi possível elaborar duas tabelas de dados suplementares, 
que apresentam de forma organizada as características, referências e operacio‑
nalidades destas estruturas de apoio turístico. Os dados de contacto e a localiza‑
ção destes postos na região do Douro estão disponibilizados de forma detalhada 
na tabela 17 (em anexo). Constatou ‑se ainda que o Douro dispõe de 21 postos de 
turismo com informação presencial pessoal, audiovisual, documental e digital 
sobre a região. Eles são, na sua maioria, geridos pelas autarquias, sendo apenas 
um deles gerido pela junta de freguesia. No que respeita à sua tipologia, importa 
referir que existem dois tipos de postos de turismo, em função da forma de orga‑
nização da comunicação:

i) os centros de informação turística (CIT), que são geralmente herdeiros 
dos antigos postos de turismo municipais, e que são basicamente centros 
de informação turística oral e documental sobre o município onde têm 
a sua sede;

ii) as lojas interativas de turismo (LIT), criadas em anos recentes pelo 
TPNP em articulação com os municípios, nas quais a comunicação 
turística com o visitante é não apenas pessoal, verbal e documental, 
mas também audiovisual, digital, móvel e interativa. Assim, o visitante 
pode receber informação sobre toda a região Norte de Portugal e não só 
sobre o município sede da LIT. Como complemento, estas LIT costu‑
mam ter um equipamento interativo de exterior (TOMI), uma espécie 
de totem antropológico, um ponto interativo de informação turística 
digital, com informação sobre a oferta turística e os eventos a decorrer 
na região Norte de Portugal. Entre outras funcionalidades, este sistema 
disponibiliza a informação turística digital ao utilizador durante 24 
horas. 



C a P .  1 3 :  a N á l I s E  D a  O F E R T a  E  D a  P R O C U R a  T U R í s T I C a …

• 325 •

Na tabela 18 (em anexo) expõem ‑se algumas características dos postos de 
turismo da região do Douro. Com base nesta informação, é possível analisar o 
modus operandi destas estruturas de apoio ao visitante. Assim, pode comprovar‑
‑se que não existem horários consensuais nos postos de turismo da região. Um 
facto que pode ajudar a explicar esta heterogeneidade poderá ser a sazonalidade 
da procura turística. O número de informadores também diverge entre os vários 
municípios, o que pode significar a existência de diferentes graus de atividade 
municipal. A figura 3 ajuda a clarificar essa distribuição de informadores, apre‑
sentada por posto de turismo e por género.
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Masculino Feminino

Fonte: Elaboração própria.

Tendo em conta os números apresentados (figura 3), constata ‑se que no total, 
a região do Douro disponibiliza 55 informadores, dos quais 40 (73%) mulheres 
e 15 (27%) homens, o que revela o predomínio do género feminino na profissão 
de informador turístico no Douro, especialmente em sete municípios onde só 
existem mulheres a trabalhar nos postos de informação turística. O que estes 
números evidenciam é uma clara feminização da força de trabalho no subcampo 
da informação turística. Segundo o estudo de Costa et al. (2015), o turismo é 
frequentemente considerado um sector feminino, dado que a força de trabalho 
neste domínio tende a ser feminizada a nível global. Aparentemente, os empregos 
relacionados com o turismo exigem tarefas e habilidades tipicamente percebidas 
como femininas (Costa et al., 2017). 

Figura 3 
Distribuição do número 
de informadores 
por género
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4. A procura turística dos postos de turismo do Douro

Nesta secção apresentam ‑se e analisam ‑se os dados da procura dos postos de 
turismo da região do Douro, fornecidos pelos próprios postos1. O objetivo é não 
só obter um indicador de procura turística da região, mas também compreen‑
der como é a visita aos postos de turismo e a diversidade da procura turística na 
região. De salientar que, apesar da revolução tecnológica e digital ser tão impor‑
tante no turismo e de a informação turística online ser cada vez maior, melhor 
e mais acessível, a procura do contacto pessoal com os informadores turísticos 
locais continua em vigor e em crescimento no destino Douro ‑NUTS III, como 
adiante se demonstrará. Importa também sublinhar que a apresentação e análise 
de dados será heterogénea devido aos seguintes fatores, entre outros:

i) às diferentes formas de registar e conceptualizar os visitantes nos postos 
de turismo;

ii) às diferentes categorias, variáveis e desagregações de dados utilizados 
pelos postos de turismo na recolha de informações sobre os visitantes;

iii) às diferentes séries de registo devido a diferentes origens e temporalida‑
des na abertura dos postos de turismo;

iv) aos diferentes horários semanais e anuais de abertura dos postos, o que 
provoca diferenças significativas no número de visitantes recebidos;

v) e às dificuldades dos municípios em terem funcionários que abram os 
postos durante toda a semana e, especialmente, ao fim de semana.

Considerando os 19 municípios do Douro, a informação obtida respeita a 
todos os municípios com postos de turismo. Por forma a gerar um melhor enten‑
dimento da informação recolhida, esta análise está organizada em cinco eixos 
territoriais: 

i) o eixo fronteiriço com Castela e Leão (Freixo de Espada à Cinta; Vila 
Nova de Foz Côa e Torre de Moncorvo);

ii) o eixo mais interior de Carrazeda de Ansiães, São João da Pesqueira, 
Murça, Alijó e Sabrosa;

iii) o eixo mais urbano de Vila Real, Peso da Régua e Lamego;
iv) o eixo oeste da região do Douro (Mesão Frio e Santa Marta de Pena‑

guião);
v) o eixo do Douro Sul, com os casos de Armamar, Tabuaço, Sernancelhe, 

Penedono, Moimenta da Beira e Tarouca. 

1 Expressamos o nosso agradecimento pela generosidade dos responsáveis pelos postos de turismo 
do Douro, dos municípios, dos vereadores e dos técnicos de turismo, no fornecimento de dados para 
esta análise. 
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Estes eixos territoriais foram estabelecidos em função de critérios geográficos 
e demográficos. O primeiro foi determinado em função da sua proximidade com 
a fronteira espanhola, os seguintes (ii, iii e iv) foram delimitados tendo em conta 
a maior concentração demográfica e de visitantes e, por último, os eixos norte ‑sul 
do Douro por disporem de ofertas turísticas algo diferenciadas, nomeadamente 
produtos e experiências turísticas (RNT, 2018).

4.1. O eixo fronteiriço com Castela e Leão

Este eixo está marcado pelo turismo transfronteiriço com Espanha (Carou, 2018; 
OTEP, 2015; Pereiro, 2018). Inicia ‑se a análise respeitante à procura turística deste 
eixo pelo município de Freixo de Espada à Cinta, localizado na mesma fronteira 
com a vizinha Espanha (província de Salamanca, comunidade autónoma de 
Castela e Leão). Em 2014 recebeu 2.423 visitantes: 732 deles eram espanhóis, o 
que mostra a atração do vizinho castelhano pelo Douro. Em 2015 recebeu 4.392 
visitantes, 1.624 espanhóis. Em 2016, o posto abriu apenas em regime de horário 
parcial e viu drasticamente reduzido o número de visitas, detalhadas e distribuí‑
das mensalmente na tabela 1, a seguir:

jan. fev. mar. abr. mai. jun. jul. ago. set. out. nov. dez. Total

Portugueses  ‑ ‑ ‑  ‑ ‑ ‑ 127 32 57 60 36 249 131 77 37 32 838
Estrangeiros  ‑ ‑ ‑  ‑ ‑ ‑ 88 67 90 53 39 256 93 82 55 71 894
Total  ‑ ‑ ‑  ‑ ‑ ‑ 215 99 147 113 75 505 224 159 92 103 1.732

Fonte: Posto de turismo de Freixo de Espada à Cinta. 

Importa sublinhar que, do ponto de vista da classificação da procedência, 
em 2014 e 2015 este posto estabelecia uma diferenciação de categorias identitárias 
entre portugueses, estrangeiros e espanhóis. Portugueses, espanhóis, franceses e 
ingleses são, por esta ordem, as nacionalidades que mais procuraram este posto 
de turismo em 2016, sendo que cerca de 48,38% das visitas foram realizadas por 
portugueses, enquanto 51,62% por estrangeiros. No respeitante à distribuição 
anual da procura, esta concentra ‑se na Páscoa e nos meses de agosto e setembro. 
Os principais atrativos são o património histórico (castelo, pequeno centro his‑
tórico, museu da seda e do território, museu etnológico, casa do escritor Guerra 
Junqueiro), arqueológico (v.g., Cavalinho de Mazouco) e natural (v.g., passeios no 
rio Douro, miradouros, percursos pedestres, praia fluvial). 

Ainda deste eixo, destaca ‑se Vila Nova de Foz Côa, município fronteiriço 
com Castela e Leão (Espanha). Foz Côa tem como um dos seus principais atrati‑

Tabela 1 
Distribuição mensal 
dos visitantes do 
posto de turismo 
de F. de Espada à 
Cinta em 2016
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vos turísticos um museu centrado na arte rupestre da região e um parque arqueo‑
lógico rupestre que foi declarado património da humanidade pela UNESCO em 
1998, algo que é muitas vezes esquecido na promoção turística do Douro. O museu 
do Côa abriu a 31 de julho de 2010, tendo recebido, até dezembro de 2017, um total 
de 206.542 visitantes (tabela 2; figura 4):

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Museu 
do Côa 20.065 31.228 23.036 20.271 23.572 28.410 27.957 32.003 206.542

Fonte: Fundação Côa Parque.

Fonte: Fundação Côa Parque.

Atendendo aos dados apresentados na tabela 3, referente à série evolutiva de 
visitantes do posto de turismo de Vila Nova de Foz Côa, é possível constatar que 
existe uma maior percentagem de visitantes nacionais (62%) face aos visitantes 
estrangeiros (38%).

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 %

Portugueses 7.322 8.061 7.516 7.725 7.980 9.396 9.735 62

Estrangeiros 4.571 5.073 4.580 4.890 5.231 5.829 6.027 38

Total 11.893 13.134 12.096 12.615 13.211 15.225 15.762 100
Fonte: Município de Vila Nova de Foz Côa.

Estes dados (tabela 3) revelam uma tendência evolutiva do número e visi‑
tas desde que há registos. A maioria dos visitantes nacionais deste município 
concentra ‑se nos meses de junho a setembro, enquanto os visitantes estrangeiros 

Tabela 2 
Número de visitantes 

do Museu do Côa

Tabela 3 
Evolução do número 

de visitantes do 
posto de turismo 

de V. N. de Foz 
Côa (2010 -2016)

Figura 4 
Evolução do número 

de visitantes do 
Museu do Côa
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são em maior número nos meses de março a setembro, apontando, assim, para 
uma aparente sazonalidade dos visitantes em função das nacionalidades (tabela 
4). A ausência de dados mais desagregados e afinados sobre a procedência dos 
visitantes impossibilita uma análise mais precisa da sua distribuição geográfica.

jan. fev. mar. abr. mai. jun. jul. ago. set. out. nov. dez. Total

Nacionais 251 222 1.296 611 697 1.215 1.467 1.967 1.075 498 292 144 9.735

Estrangeiros 203 99 490 403 400 799 900 1.601 595 345 115 77 6.027

Total 454 321 1.786 1.014 1.097 2.014 2.367 3.568 1.670 843 407 221 15.762
Fonte: Município de Vila Nova de Foz Côa.

Ainda no campo da distribuição de visitantes dos postos de turismo, Torre de 
Moncorvo representa um paradigma do turismo transfronteiriço, com uma loca‑
lização relativamente próxima de Vila Nova de Foz Côa e da fonteira com Castela 
e Leão (Espanha). Em 2014, cerca de 3.480 turistas visitaram o posto de turismo 
de Torre de Moncorvo, dos quais 2.828 (81,26%) eram portugueses e 652 (18,73%) 
eram estrangeiros. Dos estrangeiros, 179 viajaram desde Espanha (Castela e Leão, 
Galiza, Madrid e Astúrias, principalmente). Em 2015, cerca de 3.827 turistas visi‑
taram este posto de turismo, dos quais 2.827 (73,86%) eram portugueses e 1.000 
(26,14%) estrangeiros. Dos estrangeiros, 281 eram espanhóis, principalmente de 
Castela e Leão (149), o que revela a visita transfronteiriça de proximidade. Com 
base na tabela 19 (em anexo) e na tabela 5, no ano de 2016 registaram ‑se 5.154 
visitantes, dos quais 3.987 (77,35%) de nacionalidade portuguesa e 1.167 (22,65%) 
de nacionalidade estrangeira. A maioria dos visitantes nacionais provinha da 
região do Minho, do Porto, do Douro litoral e de Trás ‑os ‑Montes. Por seu lado, 
os visitantes de nacionalidade estrangeira eram originários de França, Espanha, 
Brasil, Inglaterra e Alemanha. De entre os espanhóis, 159 eram de Castela e Leão, 
35 da Galiza, 24 de Madrid e 19 das Astúrias (tabela 19, em anexo). No que respeita 
aos turistas nacionais, como é observável na tabela 5, distribuíram ‑se da seguinte 
forma em 2016: 

Mês/ 
Região jan. fev. mar. abr. mai. jun. jul. ago set. out. nov. dez. Total

Minho 6 21 81 19 4 604 12 229 5 13 68 4 1.066
Porto 

(cidade) 27 5 52 31 89 25 32 73 73 38 12 22 479

Grande 
Porto     100 18 7 19 12 106 3 17   6 288

Trás ‑os‑
‑Montes 30 18 34 571 96 94 19 20 2 6 35 24 949

Tabela 4 
Distribuição mensal  
do n.º de visitantes  
do posto de turismo 
de V. N. de Foz 
Côa em 2016

Tabela 5 
Visitantes nacionais 
do posto de 
turismo de Torre de 
Moncorvo em 2016
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Mês/ 
Região jan. fev. mar. abr. mai. jun. jul. ago set. out. nov. dez. Total

Douro 7 4   13       2   4 5   35
Beiras 1 43 166 63 14 33 15 224 70 9 14 6 658
Lisboa 

(cidade) 3 6 35 16 5 28 19 89 47 10 7 2 267

Vale do 
Tejo 1 3 10 5 2 12 15 37 5 3 2   95

Alentejo     3 5   1   11 31 1     52
Algarve     1 1     38 6 44 3   2 95
Madeira               2         2
Açores       1                 1

Total de 
Portugal 75 100 482 743 217 816 162 799 280 104 143 66 3.987

Fonte: Município de Torre de Moncorvo.

Destaca ‑se ainda que o posto de turismo de Torre de Moncorvo, hoje LIT, de 
gestão municipal em articulação com o TPNP, apresenta não só um aumento do 
número de visitantes nacionais, mas também um ligeiro aumento da procura de 
visitantes estrangeiros. O posto em questão, bem localizado e sinalizado no centro 
histórico, oferece não apenas informação documental, audiovisual e digital sobre 
o município e a região Norte de Portugal, como ainda oferece aos visitantes uma 
experiência de visitas guiadas gratuitas pelo magnífico centro histórico de Torre 
de Moncorvo. No que concerne à forma de recolha dos dados respeitantes aos 
visitantes, esta apresenta um grau de exaustividade, que se revela positivo para 
uma melhor compreensão acerca das especificidades dos indivíduos, nomeada‑
mente o número de visitas, nacionalidades, naturalidade, distribuição mensal, 
tipo de viagem (grupal, familiar, individual) e motivações (património, etnografia, 
natureza, gastronomia, cultura, desporto, entre outras).

4.2. O eixo interior do Douro

Incluíram ‑se neste eixo mais interior os postos de turismo de Carrazeda de 
Ansiães, São João da Pesqueira, Murça, Alijó e Sabrosa. Pelo posto de turismo 
do município de Sabrosa, terra de origem de Fernão de Magalhães, passaram 774 
visitantes em 2016, de acordo com a tabela 6, que se segue: 

Nacionalidade Idade média Total de turistas

Portugueses 30  ‑ 70 246 (31,78%)

Franceses 40  ‑ 75 211

Ingleses 35  ‑ 75 180

Tabela 6 
Visitantes passantes 

na loja de turismo 
de Sabrosa em 2016
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Espanhóis 33  ‑ 55 57

Canadianos 30  ‑ 85 2

Colombianos 25  ‑ 60 2 

Belgas 30  ‑ 65 2

Brasileiros 33  ‑ 60 29

Alemães 40  ‑ 70 45

Soma total dos turistas  ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ 774 “turistas passantes”
Fonte: Município de Sabrosa.

Ainda segundo os mesmos dados, cabe referir que cerca de 68,22% dos visi‑
tantes do posto de turismo de Sabrosa são estrangeiros. Na loja de turismo de 
Provesende, aldeia vinhateira do município de Sabrosa, passaram os seguintes 
visitantes: 

Nacionalidade Idade média Total de turistas

Portugueses 30  ‑ 70 592 (26,99%)

Franceses 40  ‑ 75 481

Ingleses 35  ‑ 75 351 

Holandeses 33  ‑ 55 184 

Australianos 30  ‑ 85 173

Espanhóis 25  ‑ 60 157 

Italianos 30  ‑ 65 45 

Brasileiros 33  ‑ 60 81

Alemães 40  ‑ 70 107

Chineses 30  ‑ 35 22

Soma total dos turistas  ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ 2.193 “turistas passantes”
Nota:  A categoria de “turistas passantes” foi criada pelos informadores turísticos do posto de Provesende 

e define os visitantes da loja de turismo em geral, sem diferenciar entre excursionistas ou turistas 
(aqueles que pernoitam). 

Fonte: Município de Sabrosa.

De acordo com os dados da tabela 7, os estrangeiros que visitaram Prove‑
sende (Sabrosa) em 2016 representam 73,01% das visitas, compreendendo as 
nacionalidades francesa, inglesa, holandesa, espanhola, alemã, australiana e bra‑
sileira, tendo, portanto, recebido essencialmente visitantes europeus. Em relação 
à recolha de dados, é interessante observar como os técnicos integraram a variável 
da idade, mas introduzindo intervalos diferentes segundo as nacionalidades, o 
que não só dificulta a sua comparação efetiva, como também revela que não foi 
estabelecido um critério padronizado para a recolha de informação. 

Tabela 7 
Visitantes passantes 
na loja de turismo de 
Provesende em 2016
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Um caso interessante de desagregação de dados é o que se verifica no posto 
de turismo de Alijó, que separa os dados dos emigrantes portugueses que regres‑
saram a Portugal. A seguinte tabela (8) demonstra a evolução de visitantes de 2000 
(abriu em julho) a 2016:

Ano 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Portugueses 71 195 314 302 234 414 375

Emigrantes 
portugueses 34 109 17 21 18 17 30

Estrangeiros 79 101 74 75 78 232 332

Total 184 405 405 398 330 663 737

Ano 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Portugueses 541 524 688 533 766 431 352

Emigrantes 
portugueses 35 4 36 28 12 25 9

Estrangeiros 407 388 459 514 533 453 328

Total 983 953 1.183 1.075 1.311 909 689

Ano 2014 2015 2016

Portugueses 341 286 249

Emigrantes 
portugueses 67 4 38

Estrangeiros 422 497 450

Total 830 787 737
Fonte: Posto de turismo de Alijó.

Com base em dados mais detalhados de 2016, pode concluir ‑se que entre 
os estrangeiros (61,05% de todos os visitantes do posto), os indivíduos que mais 
visitaram o posto de turismo de Alijó foram os franceses (164), seguidos dos 
alemães (52), ingleses (40), espanhóis (34), holandeses (28), canadianos (27) e 
americanos (26). 

Outro posto de turismo analisado neste eixo interior foi o de Carrazeda de 
Ansiães, que só começou a funcionar em setembro de 2014. Em 2015 recebeu 1.033 
visitantes e em 2016, um total de 918. Em 2016, apenas 81 (8,82%) visitantes eram 
estrangeiros. Os restantes 837 (91,18%) eram portugueses. Neste caso, regista ‑se 
uma procura diferente da observada em Alijó; isto é, em Carrazeda verificou ‑se 
uma maior procura nacional comparativamente à estrangeira. Um dado interes‑
sante, fornecido por este posto, prende ‑se com a data da visita: 621 dos visitantes 
deslocaram ‑se a Carrazeda de Ansiães durante a semana e cerca de 297 aos fins‑

Tabela 8 
Evolução da procura 
do posto de turismo 
de Alijó (2000 -2016)
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‑de ‑semana, o que, aparentemente, questiona a ideia de o turismo nacional ser 
uma atividade de fim ‑de ‑semana.

No posto de turismo de Murça, um dos municípios mais a Norte no contexto 
duriense, apenas foram fornecidos dados relativos a 2015 e 2016, com 97 e 164 
visitantes, respetivamente, o que impossibilita apontar uma tendência clara de 
visita. No entanto, as nacionalidades mais representadas entre os turistas que 
visitaram o posto nesses anos foram a francesa e a espanhola.

No município de São João da Pesqueira, no coração do Douro, a evolução da 
procura do posto foi a seguinte: 

Fonte: Município de São João da Pesqueira.

Compreende ‑se, pela observação da figura 5, que o reconhecimento do Douro 
como Património Mundial da Humanidade pela UNESCO, em 2001, espoletou 
uma maior procura deste destino turístico nos anos subsequentes, e São João da 
Pesqueira não fugiu à regra. No ano de 2006 apresentava o maior registo de visi‑
tas do posto de turismo, o que pode ser explicado, não só pela crescente procura 
turística da região, mas também por uma maior dinamização do próprio posto. 
Os anos seguintes revelam uma estabilização do número de visitas, verificando ‑se 
uma renovação do ciclo de visitas com um novo pico a partir de 2014, que pode 
estar relacionado com a requalificação e modernização do posto de turismo, atra‑
vés da instalação do sistema multimédia TOMI nesse mesmo ano. Considerando 
a figura 6, a distribuição (segundo a nacionalidade) dos 4.670 visitantes registados 
em 2016 foi a seguinte:

Figura 5 
Evolução de visitantes 
do posto de turismo 
de São João da 
Pesqueira (2004 ‑2016)
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Fonte: Município de São João da Pesqueira.

Neste município, 3.939 (84,34%) visitantes eram nacionais e 731 (15,66%) 
eram estrangeiros. Neste caso, São João da Pesqueira revela claras dificuldades 
em atrair turistas de outras nacionalidades, o que acaba por ser pouco compreen‑
sível, dada a posição privilegiada e o património que o município tem na região 
do Douro. Em termos de distribuição mensal, a figura 7 permite observar a época 
alta e a época baixa da procura turística deste município do Douro: 

Fonte: Município de São João da Pesqueira.

Figura 6 
Distribuição do 

número de visitantes 
do posto de turismo 

de São João da 
Pesqueira (2016)

Figura 7 
Distribuição mensal 

da procura do 
posto de turismo 

de São João da 
Pesqueira em 2016
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Assim, a maioria das visitas acontece durante o verão europeu (junho‑
‑setembro). Destaca ‑se também o mês de março, que representa o início da prima‑
vera e que, por vezes, coincide com as férias da Páscoa cristã. De salientar, ainda, 
o mês de outubro, revelando que alguns visitantes escolhem o fim das férias de 
verão para passar pelo Douro.

4.3. O eixo mais urbano do Douro: Vila Real, Régua e Lamego

Considerando um conjunto de postos de turismo em zonas mais povoadas e procu‑
radas no Douro, a nova loja interativa do turismo de Vila Real, de gestão municipal, 
oferece ‑nos dados desde a sua abertura, em maio de 2015, até à atualidade. Assim, 
recebeu 11.275 visitantes em 2015 e cerca de 11.774 visitantes em 2016, entre os quais 
portugueses, franceses, espanhóis, ingleses, alemães e brasileiros. A tabela 9 apre‑
senta a sua distribuição mensal e permite inferir qual a época alta na cidade de Vila 
Real. Assim, segundo os dados obtidos, o maior número de visitas nesta porta de 
entrada do Douro está compreendido entre os meses de maio e outubro. 

jan. fev. mar. abr. mai. jun. jul. ago. set. out. nov. dez Total

Portugueses 110 310 203 248 421 514 553 942 713 411 158 150 4.733

Estrangeiros 74 119 270 254 586 670 1.195 1.618 1.273 621 212 149 7.041

Total 184 429 473 502 1.007 1.184 1.748 2.560 1.986 1.032 370 299 11.774
Fonte: Município de Vila Real e elaboração própria.

Contrariamente à tendência de outros postos de turismo da região, a LIT de 
Vila Real recebe um maior número de visitantes estrangeiros (59,81%) do que por‑
tugueses (40,19%), salientando ‑se as nacionalidades francesa e espanhola, com 
igual número de visitas. Importa destacar que neste posto é feita, periodicamente, 
uma análise mais apurada e afinada do perfil dos visitantes, sendo integradas, 
nessa mesma análise, variáveis como a nacionalidade, o género (variável não uti‑
lizada nos outros postos de turismo da região) e a distribuição mensal.

No que respeita ao posto de turismo de Peso da Régua, município adjacente 
ao rio Douro e local muito visitado pelos turistas fluviais, constata ‑se, na tabela 
10, a seguinte evolução da procura turística do posto entre 2010 e 2016: 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Portugueses 1.976 2.724 3.204 4.199 2.980 4.447 4.597
Estrangeiros 6.372 5.919 7.624 8.233 9.306 16.733 17.750
Total 8.348 8.643 10.828 12.432 12.286 21.180 22.347

Fonte: Posto de turismo da Régua.

Tabela 10 
Evolução da procura 
do posto de turismo 
da Régua (2010 -2016)

Tabela 9 
Distribuição mensal 
do número de 
visitantes do posto 
de turismo de Vila 
Real em 2016
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Se, por um lado, os postos de turismo de Vila Nova de Foz Côa e de Torre 
de Moncorvo recebem mais visitantes nacionais do que estrangeiros, por outro, 
Peso da Régua regista uma tendência oposta. Tal inversão confere a esta locali‑
dade um lugar de grande destaque na procura turística internacional do Douro, 
registando ‑se um crescimento acentuado a partir de 2014. A desagregação dos 
dados por países de procedência permite analisar qual a nacionalidade dos visi‑
tantes. A tabela 20 (em anexo) permite uma reflexão sobre essa disposição no ano 
de 2016. Em termos percentuais, contata ‑se que a distribuição entre visitantes 
nacionais e estrangeiros neste posto é a seguinte: 20,58% são de nacionalidade 
portuguesa e 79,42% de nacionalidade estrangeira. Quanto aos países de origem, 
França, Inglaterra e Espanha são as nações mais presentes em termos de nacio‑
nalidade das visitas ao município.

Próximo da Régua, encontra ‑se o posto de turismo de Lamego, a sul do 
Douro, que recentemente ocupou um novo edifício e passou a ser uma LIT do 
Turismo do Porto e Norte de Portugal. A evolução da sua procura entre 2009 e 
2016 foi a seguinte: 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Portugueses 4.417 4.392 3.670 2.858 1.899 2.084 2.318 6.281

Estrangeiros 13.790 14.333 12.853 13.039 12.432 12.741 15.021 11.186

Total 18.207 18.725 16.523 15.897 14.331 14.825 17.339 17.467

Fonte: Posto de turismo de Lamego e elaboração própria.

À semelhança do que acontece na Régua, o posto de turismo de Lamego é 
mais visitado por estrangeiros (64,04%) do que por portugueses (35,96%). Em 2016, 
a hierarquia de nacionalidades dos visitantes foi esta: França (3.830), Espanha 
(1.307), Inglaterra (1.264), Bélgica (763), Alemanha (640), EUA (536), Brasil (408), 
Áustria (376), Canadá (342), etc. Predomina, portanto, a procura europeia, seguida 
da americana, da brasileira e da canadiana. 

4.4. O eixo oeste da região do Douro: Mesão Frio e Santa Marta de Penaguião 

O posto de turismo de Mesão Frio é o que está localizado mais a Oeste na região 
do Douro. Este município representa uma das entradas para o Douro para quem 
vem da área metropolitana do Porto e do litoral Norte de Portugal. O seu posto 
de turismo teve a seguinte evolução no que concerne ao número de visitantes 
acolhidos entre 2008 e 2016: 

Tabela 11 
Evolução da 

procura do posto de 
turismo de Lamego 

(2009 -2016)
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Portugueses 1.014 714 745 366 470 420 564 426 430

Estrangeiros 625 557 685 388 400 441 674 410 261

Total 1.639 1.271 1.430 754 870 861 1.238 836 691
Fonte: Posto de turismo de Mesão Frio e elaboração própria.

Tendo em conta a tabela anterior, as nacionalidades que mais procuraram 
este posto de turismo em 2016 incluem ingleses, franceses, brasileiros, espanhóis, 
alemães e holandeses. Apesar da evidente diversidade de visantes, os números 
da procura neste município aparentam estar em franca desaceleração. Ainda 
neste eixo Oeste do Douro, o posto de turismo de Santa Marta de Penaguião ofe‑
rece dados de 2015 e 2016. Com base nestes registos, percebe ‑se que a autarquia 
recebeu 296 visitantes em 2015 e um total de 299 em 2016, revelando estar a par 
de outros municípios com fraca procura turística (Sabrosa). O posto de turismo 
integra também a rede de LITs do TPNP.

4.5. O eixo do Douro Sul

No Douro Sul destacam ‑se três municípios: Armamar, Tabuaço e Sernancelhe. No 
que concerne ao posto de turismo de Armamar recebeu um total de 1.005 visitantes 
em 2016. Localizado no Douro Sul, afastado dos grandes centros de interesse turís‑
tico do Douro e alimentado por uma paisagem de pomares, diferente da típica ima‑
gem dos vinhedos do Douro, este posto de turismo desagrega os seguintes dados: 
horário de chegada ao posto, número de visitantes, nacionalidade, género, tipo de 
transporte e motivo da visita. Este detalhe na informação obtida representa um 
esforço local para uma recolha apurada e afinada do perfil dos visitantes. Segundo 
as respostas ao inquérito do posto de turismo, adianta ‑se que o tipo de transporte 
predominante dos visitantes é a viatura própria, apesar de também se verificarem 
casos de visitantes a pé e/ou de bicicleta. A maioria dos indivíduos que recorre a 
este posto é de nacionalidade portuguesa (70,94%) e, entre os estrangeiros (29,06%), 
destacam ‑se os visitantes de nacionalidade francesa. Curiosamente, existem pou‑
cos registos referentes a visitantes de nacionalidade espanhola.

jan. fev. mar. abr. mai. jun. jul. ago. set. out. nov. dez. Total

Portugueses 19 17 13 14 26 30 26 149 49 282 21 11 713

Estrangeiros 3 0 5 6 36 26 65 79 67 46 11 4 292

Total 22 17 18 20 62 56 91 228 116 328 32 15 1.005
Fonte: Posto de Turismo de Armamar.

Tabela 12 
Evolução da procura 
do posto de turismo 
de mesão Frio 
(2008 -2016)

Tabela 13 
Distribuição mensal 
do número de 
visitantes do posto 
de turismo de 
Armamar em 2016
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No que respeita ao posto de turismo de Tabuaço, os dados apresentados reve‑
lam uma evolução positiva de 2010 a 2016, refletida na tabela 14: 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Portugueses 266 537 1.016 1.056 1.364 1.294 1.443

Estrangeiros 210 195 359 475 643 588 1.038

Total 476 732 1.375 1.531 2.007 1.882 2.481
Fonte: Posto de turismo de Tabuaço e elaboração própria.

Neste município, à semelhança de outros anteriormente analisados (Vila 
Nova de Foz Côa, Torre de Moncorvo, Carrazeda de Ansiães, São João da Pes‑
queira, Mesão Frio e Armamar), a procura turística do posto é mais nacional do 
que estrangeira. De entre os estrangeiros, a hierarquia de procura é esta: França, 
Inglaterra e EUA, Alemanha, Espanha, Brasil, Holanda, Bélgica, Austrália, Itália, 
Finlândia e Israel. Segundo os dados de 2016, as épocas com mais procura do 
posto de Tabuaço são a Páscoa e os meses entre julho e outubro. Importa ainda 
referir que, em 2017, o número de visitantes do posto cresceu acentuadamente, 
atingindo as 3.583 visitas. No entanto, em 2018, registou ‑se uma descida conside‑
rável, ficando ‑se nesse ano pelos 3.091 visitantes. 

Ainda dentro deste eixo, o posto de turismo do município de Sernancelhe 
apresenta o seguinte registo de visitantes: 

Anos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Total  ‑  ‑  ‑ 204 492 609 1.751
Fonte: Posto de turismo de Sernancelhe e elaboração própria.

É a partir de julho de 2015 que este posto de turismo se converte em LIT, 
vendo aumentar significativamente o seu número de visitantes até 3.242 em 2018. 
Desde outubro de 2013 até dezembro de 2018 visitaram a LIT de Sernancelhe 
turistas provenientes de Portugal, Israel, Brasil, Austrália, Canadá, EUA, Japão, 
República do Togo, Ilha da Reunião, Córsega, França, Espanha, Itália, Suíça, 
Alemanha, Reino Unido, Bélgica, Luxemburgo, Roménia, Eslovénia, Letónia e 
Polónia. Apesar de não terem sido fornecidos dados mais desagregados sobre as 
nacionalidades e o rácio entre portugueses e estrangeiros, observa ‑se uma con‑
siderável diversidade de nacionalidades entre os visitantes do município, assim 
como uma crescente evolução da procura do posto de turismo.

No caso da LIT de Penedono, apenas se conseguiu obter informação sobre o 
fluxo total da procura. A figura 8, apresentada abaixo, ajuda a perceber a afluência 

Tabela 14 
Evolução da 

procura do posto 
de turismo de 

Tabuaço (2010 -2016)

Tabela 15 
Evolução da procura 
do posto de turismo 

de Sernancelhe 
(2013 -2016)
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dos visitantes. Segundo os mesmos dados, o ano de 2012 foi o que registou um 
maior volume de visitas à loja interativa, salientando ‑se ainda que, de dois em 
dois anos, o número de visitantes aumenta consideravelmente.

Fonte: Posto de turismo de Penedono.

No que concerne ao município de Moimenta da Beira, apurou ‑se que, desde 
o ano de 2010, o número de visitas ao posto de turismo tem diminuído considera‑
velmente, como pode ver ‑se na tabela seguinte: 

Anos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Total 1.158 1.038 688 533 493 608 836
Fonte: Posto de turismo de Moimenta da Beira.

No que respeita ao município de Tarouca, a par do município de Sabrosa, 
também possui dois postos de turismo: um no centro da cidade e outro na fregue‑
sia de Ucanha. A LIT de Tarouca, em 2016, recebeu cerca de 3.000 visitantes, dos 
quais 2.000 nacionais e 1.000 estrangeiros. No cado de Ucanha, no mesmo ano, 
visitaram o posto de turismo cerca de 4.200 visitantes, sendo 3.300 nacionais e 
900 de nacionalidade estrangeira. 

Os dados apresentados sobre os postos de turismo durienses possibilitaram 
ainda contruir uma imagem, que nos permite não só acompanhar os respeti‑
vos fluxos de visitação, como também perceber o panorama geral dos postos de 
turismo da região, com base nos números de 2016 (figura 9).

Figura 8 
Distribuição anual 
da procura do posto 
de turismo de 
Penedono (2012 -2016)

Tabela 16 
Evolução da procura 
do posto de turismo 
de Moimenta da 
Beira (2010 -2016)
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Legenda: Procura dos postos de turismo do Douro em 2016

Fonte: Elaboração própria.

De acordo com a figura 9, existem apenas cinco postos de turismo convencio‑
nais na região do Douro (cor laranja), sendo que os restantes já pertencem a uma 
nova geração de LITs (cor azul). Neste contexto, percebe ‑se que os municípios com 
maior fluxo de visitas são Peso da Régua, Lamego, Vila Nova de Foz Côa e Vila 
Real. No outro extremo, destacam ‑se os postos de Murça, Santa Marta de Pena‑
guião e Alijó. Repare ‑se que existe uma grande heterogeneidade na procura dos 
postos de turismo no Douro. Observa ‑se uma tendência de visita que pode estar 
associada à procura geográfica do território. Aparentemente, existe uma elevada 
preferência pelo eixo mais urbano do Douro e pelo eixo fronteiriço com Castela 
e Leão. Por outro lado, o eixo mais interior e o eixo mais a oeste surgem como os 
que registam uma menor procura dos postos de turismo.

5. Notas finais

Com base na análise dos dados recolhidos e no sistemático trabalho conduzido 
no terreno, é possível inferir algumas conclusões importantes sobre a dinâmica 
dos postos de turismo na região do Douro. A recolha de dados sobre os visitantes 
por parte dos postos de turismo do Douro é uma prática relativamente recente. 
Em alguns casos, tal facto deve ‑se à inexistência de postos de turismo. Noutros 
casos, verifica ‑se também a falta quer de recolha organizada e regular de dados, 
quer do seu tratamento, por parte de outras entidades territoriais de organização 
e promoção de turismo, como eram as antigas regiões de turismo, por exemplo. 

Figura 9 
Procura dos postos 

de turismo do 
Douro em 2016
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De uma forma sumária, foi possível sintetizar a frequência da procura turís‑
tica dos postos de turismo do Douro (tabela 21, em anexo). Segundo os dados 
apurados, cerca de 90.000 visitantes procuraram os postos de turismo do Douro 
em 2016 e desses, 54,63% eram de nacionalidade estrangeira. Em termos médios, 
conclui ‑se que cada posto de turismo recebe por dia aproximadamente 12 visitan‑
tes, de entre os quais sete são estrangeiros. 

Relativamente aos postos de turismo mais procurados no Douro, pode 
concluir ‑se que, por ordem decrescente, Peso da Régua, Lamego, Vila Nova de 
Foz Côa e Vila Real são os que registam o maior número de visitantes. Com uma 
procura média ‑baixa, destacam ‑se Torre de Moncorvo, São João da Pesqueira, 
Tabuaço, Provesende e Freixo de Espada à Cinta. Quanto aos postos de turismo 
que apresentam uma baixa procura, destacam ‑se Armamar, Carrazeda de 
Ansiães, Sabrosa, Alijó, Mesão Frio, Santa Marta de Penaguião e Murça. Estes 
dados mostram uma certa hierarquia, bem como desigualdades na atratividade 
turística dos municípios do Douro, sendo que neste caso, o baixo nível de visitas 
apurado pode estar ligado a fatores como a disfuncionalidade das medidas polí‑
ticas que visam o apoio ao desenvolvimento turístico local. Ainda segundo os 
dados recolhidos sobre a procura dos postos de turismo, verifica ‑se que os postos 
localizados no eixo dos municípios mais proximamente ligados ao turismo fluvial 
do rio Douro são mais procurados por turistas estrangeiros.

No que respeita à informação que os técnicos do posto de turismo recolhem 
sobre os seus visitantes, verificou ‑se que existem muitas diferenças entre postos 
de turismo, nomeadamente nas formas de levantamento e recolha de dados sobre 
os visitantes, bem como nas categorias estabelecidas para identificar, classificar e 
conhecer o visitante, como demostrado ao longo deste texto. Esta heterogeneidade 
nos processos de recolha de dados entre municípios não favorece o apuramento e 
tratamento da informação, comprometendo o desenvolvimento de estudos como 
este, que visam contribuir para melhorar as estruturas de apoio ao turismo. 

Importa ainda refererir que, em relação aos horários dos postos de turismo, 
estes diferem significativamente entre os vários municípios e, nalguns casos, os 
postos encontram ‑se fechados aos fins ‑de ‑semana, altura de maior procura turís‑
tica da região. Em alguns municípios já se verificam horários alargados e adap‑
tados à procura turística. No entanto, seria importante encontrar uma forma de 
tornar esta dinâmica transversal a todos os postos de turismo. 

Por último, é de realçar que a maioria dos informadores turísticos é do género 
feminino e que, nalguns casos, a organização do tempo de trabalho ‑descanso 
apresenta problemas devido à falta de recursos humanos. A observação desta ten‑
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dência foi reforçada ao longo dos vários meses de trabalho de campo, sendo que 

ela aparenta ser fruto da feminização das actividades do turismo, algo que tem 

vindo a ser amplamente discutido no sector. Apesar de os dados recolhidos neste 

estudo não permitirem avançar uma causa para este facto, estamos convictos de 

que tais evidências podem estar fortemente relacionadas com a forma como está 

estruturado e hierarquizado o emprego local. 

6. Propostas de ação

Para além destas breves conclusões, apresentam ‑se igualmente algumas propos‑

tas de mudança e melhoria para a gestão dos postos de turismo da região: 

i) considera ‑se necessário uniformizar e articular um sistema de recolha 

digital de informação sobre os visitantes dos postos de turismo da região, 

de forma a melhor conhecer os visitantes e poder tomar melhores deci‑

sões relativamente à oferta turística;

ii) torna ‑se evidente a necessidade da criação de um observatório perma‑

nente do turismo na região do Douro, para monitorizar a atividade e 

desenvolver investigação turística útil para os agentes turísticos;

iii) o sistema de informação turística digital TOMI aparenta representar um 

fator de atratividade, no entanto precisa de ter um protocolo de assis‑

tência bem definido e eficaz, dado que, em alguns casos, a reparação de 

avarias ou de danos não é feita em tempo e modo úteis;

iv) as mesas interativas dos postos de turismo estão conectadas em rede pelo 

TPNP, mas a gestão, alimentação e atualização da informação de cada 

município é feita por cada município e não pelo TPNP, que apenas tem a 

função de definir as regras e os moldes em que a informação é organizada 

para os visitantes. Esta estratégia corresponsável exige mais esforço de coo‑

peração e articulação entre os agentes sociais do turismo na região Norte; 

v) o Pinhão tem localização anexa ao rio Douro e constante procura turís‑

tica, pelo que deveria ter um posto de turismo fisicamente independente, 

à semelhança do que se verifica em outras freguesias da região do Douro;

vi) os horários dos postos de turismo deveriam ser uniformizados na região 

do Douro, facilitando o acesso à informação por parte dos visitantes;

vii) os informadores turísticos deveriam ser mais apoiados pelas autarquias 

através de formações especializadas e da participação em seminários de 

discussão sobre o turismo no Douro;
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viii) será importante que as autarquias desenvolvam planos de ação que 
visem a criação de iniciativas turísticas, envolvendo a população local, 
com vista ao aumento da atratividade turística.

Após a realização deste estudo, ficou claro que os postos de turismo da região 
do Douro são um elemento essencial da oferta e da intermediação turística, com 
uma grande influência na procura e na experiência do visitante na região. A sua 
gestão está em processo de transformação, de um modelo informativo para um 
modelo interativo e digital. No entanto, não se deve descurar a importância do 
fator humano na comunicação turística, de forma a manter o nível de hospitali‑
dade característica da região duriense.
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Anexos

Posto Morada Telefone e mail Estrutura Gestão

Alijó Avenida 25 
de Abril 259950095 turismo@cm ‑alijo.

pt Posto Municipal

Armamar
Av. 

Dr. Oliveira 
Salazar

254850807 turismo@
cm ‑armamar.pt LIT Municipal

Carrazeda 
de Ansiães

Praça do 
CITICA 278098507 lit@cmca.pt LIT Municipal

Freixo de 
Espada à 

Cinta
Praça Jorge 

Alvares 279653480 turismo@cm ‑fec.pt Posto/CIT Municipal

Lamego
Rua do 

Regimento 
de Infantaria 

nº 9
254099000 lojaturismo@

cm ‑lamego.pt LIT Municipal

Mesão Frio

Av. 
Conselheiro 
José Maria 
Alpoim nº 

432

933911043 turismo@
cm ‑mesaofrio.pt Posto/CIT Municipal

Moimenta 
da Beira

Largo do 
Tabolado 254520103 posto ‑turismo@

cm ‑moimenta.pt LIT Municipal

Murça Alameda 8 
de Maio 259510120 geral@cm ‑murca.

pt Posto/CIT Municipal

Penedono Praça 25 de 
Abril 254508174 turismo@

cm ‑penedono.pt LIT Municipal

Peso da 
Régua

Av. Do 
Douro 254318152 turismo@cmpr.pt LIT Municipal

Pinhão 
(Alijó)

Rua António 
Manuel 
Saraiva,  

5085 ‑037 
Pinhão

254732343 info@visit ‑douro.
com Posto/CIT Junta de 

Freguesia

São João da 
Pesqueira

Av. Marquês 
de Soveral 

nº 79
300400996 turismo@

sjpesqueira.pt LIT Municipal

Sabrosa/ 
Provesende

Rua do 
Loreto / 

Provesende 
259939575 geral@cm ‑sabrosa.

pt Posto/CIT Municipal

S. Marta de 
Penaguião

Rua dos 
Combatentes 254810130 geral@

cm ‑smpenaguiao.pt LIT Municipal

Tabela 17 
Informações 

básicas dos postos 
de turismo da 

região do Douro



C a P .  1 3 :  a N á l I s E  D a  O F E R T a  E  D a  P R O C U R a  T U R í s T I C a …

• 345 •

Sernancelhe
Rua 

Dr. Oliveira 
Serão nº 6

254598300 sasc@
cm ‑sernancelhe.pt LIT Municipal

Tabuaço
Jardim 
Conde 

Ferreira
254789049 turismo@

cm ‑tabuaço.pt LIT Municipal

Torre de 
Moncorvo

Rua dos 
Sapateiros 

nº 15
279252289

turismo@
torredemoncorvo.

pt 
LIT Municipal

Tarouca
Av. Prof. 

Leite 
Vasconcelos

254781461 turismo@
cm ‑tarouca.pt LIT Municipal

Ucanha 
(Tarouca)

Lugar dos 
Barreiros,  
3610 ‑175 
Ucanha

254670998
info@

visitportoandnorth.
travel

Posto/CIT Municipal

Vila Nova de 
Foz Côa

Av. Cidade 
Nova nº 9 279760329 turismo@

cm ‑fozcoa.pt Posto/CIT Municipal

Vila Real Av. Carvalho 
Araújo nº 94 259308170 geral@cm ‑vilareal.

pt LIT Municipal

Legenda:  Posto  ‑ posto de turismo convencional; LIT  ‑ loja interativa de turismo; CIT  ‑ posto de turismo/ 
centro de informação turística.

Fonte:  Comunidade Intermunicipal do Douro (CIM Douro); site: http://www.portoenorte.pt/pt/con‑
tactos/postos ‑de ‑turismo/; contacto telefónico com postos de turismo e câmaras municipais 
(NUTS III).

Município Dias de 
abertura Horário

Número de 
informadores 

por género

Categorias de 
análise dos 
visitantes

Alijó Segunda a sexta 09:30h ‑12:00h 
14:00h ‑18.00h 1  ‑ F

Nacionalidade, 
número, 

distribuição 
mensal

Armamar Segunda a 
domingo

Inverno:
9:30h ‑13:30h; 

14:30h ‑17:00h;
Verão:

10:00h ‑13:00h; 
14:00h ‑19:00h

1  ‑ F
1  ‑ M

Hora, 
nacionalidade, 

género, tipo 
de transporte, 

motivo

Carrazeda de 
Ansiães

Inverno: terça a 
sábado

Verão: segunda 
a domingo

Inverno:
9h:30h ‑12:30h;
14:00h ‑17:30h

Verão:
10:00h ‑13:00h
14:00h ‑18:00h

2  ‑ F
2  ‑ M

Número, 
distribuição 

mensal, 
portugueses/ 
estrangeiros;
objetivo da 

visita, dias de 
estadia

Freixo de 
Espada à Cinta Todos os dias

Semana:
9:30h ‑13:00h;
14:00h ‑18:00h
Fins de semana 

e feriados:
10:00h ‑17:00h

3  ‑ F

Número, 
nacionais/ 

estrageiros; 
distribuição 

mensal

Tabela 18 
Alguns elementos 
de caracterização dos 
postos de turismo 
da região do Douro
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Município Dias de 
abertura Horário

Número de 
informadores 

por género

Categorias de 
análise dos 
visitantes

Lamego* Segunda a 
domingo

Verão: 
10:00h ‑19:00 h 

Inverno:
10:00h ‑18:00h

3  ‑ F
2  ‑ M

Número, 
nacionalidades, 

distribuição 
mensal, motivo 
da visita, dias 

de estadia

Mesão Frio Segunda a 
sábado

Semana:
9:00h ‑13:00h;
14:00h ‑17:30h

Sábado:
9:00h ‑13:00h

1  ‑ F
1  ‑ M

Número, 
nacionalidades 
e distribuição 

mensal

Moimenta da 
Beira** Segunda a sexta 9:30h ‑17:30h

2  ‑ F
1  ‑ M

Local, motivo 
da visita, 

nacionalidade, 
dias de estadia

Murça Segunda a 
domingo

Semana: 
9:00h ‑18:00h

Fins de semana: 
09:00h ‑12:30h
14:00h ‑17:30h

3  ‑ F

Número, 
nacionalidade, 
género, idade, 

motivo da visita, 
dias de estadia

Penedono Todos os dias

Segunda 
a sexta: 

9:00h ‑13:00h;
14:00h ‑18:00h 

Sábados:
10:00h ‑ 13:00h;
14:30h ‑18:00h

Domingos:
14:30h ‑18:00h

No inverno 
fecha às 17:00h
No verão fecha 

às 19:00h

3  ‑ F
Idade, 

nacionalidade, 
género

Pinhão (Alijó) No verão Abre mediante 
procura 1  ‑ F

Idade, 
nacionalidade, 

género

Provesende 
(Sabrosa)

Segunda a 
sábado

Verão:
segunda 
a sábado: 

10:00h ‑13:00h;
14:00h ‑19:00h

Domingo:
9:00h ‑ 12:30h

Inverno:
9:00h ‑13:00h;
14:00h ‑18:00h

2  ‑ F
Nacionalidade, 
grupo de idade, 

número

Peso da Régua Segunda a 
domingo

9:30h ‑14:30h;
14:00h ‑18:00h 3  ‑ F

Nacionalidade, 
distribuição 

mensal e 
número
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Município Dias de 
abertura Horário

Número de 
informadores 

por género

Categorias de 
análise dos 
visitantes

Sabrosa Segunda a sexta 9:00h ‑12:00h;
14:00h17:30h

1  ‑ F
1  ‑ M

Nacionalidade, 
grupo de idade, 

número

São João da 
Pesqueira*** Todos os dias 10:00 ‑13:00h;

14:00h ‑18:00h
2  ‑ F
1  ‑ M

Nacionalidade, 
número e 

distribuição 
mensal

Santa Marta de 
Penaguião Segunda a sexta 9:00h ‑17:00h

1  ‑ F
1  ‑ M

Portugueses/ 
estrangeiros; 

n.º, 
percentagem, 
distribuição 

mensal 

Sernancelhe Todos os dias

Segunda a 
sexta:

9:00h ‑12:30h;
14:00h ‑17:30h

Sábado e 
domingo:

14:00h ‑17:30h

3  ‑ F Não aplicam

Tabuaço Todos os dias

Segunda a sexta
9:00h ‑12:30h;
14:00h ‑17:00h

Fim de semana: 
10:00h ‑2:30h;
14:00h17:00h

2  ‑ F
1  ‑M

Número, 
nacionalidade 
e distribuição 

mensal

Torre de 
Moncorvo Todos os dias 09:00h ‑13:00h;

14:00h ‑18:00h
2  ‑ F
1  ‑ M

Número, 
nacionalidade, 

região, 
motivação, tipo 

de viagem 

Tarouca Segunda a sexta 09:00h ‑13:00h;
14:00h ‑17:30h 1  ‑ M

Número, 
nacionalidade, 

motivo da visita

Ucanha 
(Tarouca)

Segunda a 
sábado

10:00h ‑ 13:00h;
14:00h ‑18:00h 1  ‑ M

Número, 
nacionalidade, 

motivo da visita

Vila Nova de 
Foz Côa* Todos os dias 09:00h ‑12:30h;

14:00h ‑17:30h
2  ‑ F
1  ‑ M

Número, 
nacionais/ 

estrangeiros; 
distribuição 

mensal

Vila Real**** Todos os dias 09:00h ‑13:00h;
14:00h ‑18:00h

4  ‑ F
2  ‑ M

Nacionalidade, 
distribuição 

mensal, 
número, género, 
grupo de idade, 
elementos mais 

procurados
Legenda:  *encerra na Páscoa, Natal e Ano Novo; **sem interrupção da hora de almoço; ***encerra 

segundas ‑feiras e feriados; ****encerra em alguns feriados civis e religiosos.
Fonte: Elaboração própria com base em registos documentais e trabalho de campo.
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País/mês jan. fev. mar abr. mai. jun. jul. ago. set. out. nov. dez. Total
Alemanha 1   4 3 7 6 5   12 15     53
Áustria               4         4
Bélgica   1 2 2 2 10 14 4 15 1     51
Brasil 1 4 1 10 6 13 16 12 2 2 4   71
Canadá       2   4     11     2 19
Dinamarca               2 4 6     12
Finlândia                 2       2
Países 
Baixos 2   7   7 10 4 4 6 10     50

Espanha
Galiza     3 3     6 12 7 4     35
Castela e 
Leão   11 11 2 24 4 20 26 12 5 44   159

Astúrias 2     5 2 1 6 6   1   1 24
Madrid             3 10       6 19
Resto do 
país     2     4 3 16   1 1   27

Total 264
França 5 8 4 64 58 26 42 153 48 15 1   424
Inglaterra 1   8 5 9 16 8 11 4 4     66
Irlanda                   1     1
Escócia                 2 2     4
Grécia     5   15           2   22
Itália       2   1 2     2 4   11
Suíça 2   2 5 5 2 4     2     22
Suécia       2     2   2 8 2   16
Noruega   2         4       2   8
Luxemburgo                         0
Polónia                         0
Turquia                         0
Hungria                         0
Marrocos                         0
EUA     2       2 3   4 2   13
Argentina                         0
México                         0
Perú                         0
Cuba                         0
Chile                         0
Uruguai                   2     2
Venezuela                         0

outros países
Austrália         3       2       5
Nova 
Zelândia       2                 2

Tabela 19 
Visitantes 

estrangeiros do 
posto de turismo 

de Torre de 
Moncorvo em 2016
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País/mês jan. fev. mar abr. mai. jun. jul. ago. set. out. nov. dez. Total
Eslováquia                   2     2
Eslovénia                         0
Estónia                     2   2
Lituânia     10               2   12
República 
Checa     2       2           4

África do 
Sul               2         2

São Tomé e 
Príncipe                         0

República 
Dominicana                         0

Egito                         0
Israel 12         2       2   2 18
China                         0
Japão                         0
Coreia do 
Sul                         0

Macau                         0
Croácia                         0
Arménia                         0
Ucrânia                          
Roménia                     2   2
Rússia                 1       1
Bulgária                     2   2
Total de 
estrangeiros 26 26 63 107 138 99 143 265 130 89 70 11 1.167

Fonte: Município de Torre de Moncorvo.

País de procedência Número de visitantes

África do Sul 24

Austrália 128

Áustria 42

Alemanha 904

Bélgica 470

Brasil 1.193

Canadá 371

China 41

Dinamarca 229

Espanha 2.459

EUA 1.141

Finlândia 31

França 4.590

Tabela 20 
Procedência 
dos visitantes 
estrangeiros do 
posto de turismo 
da Régua em 2016
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País de procedência Número de visitantes

Grécia 45

Países Baixos 215

Inglaterra 3.695

Irlanda 65

Israel 87

Itália 771

Japão 123

Luxemburgo 131

Nova Zelândia 42

Noruega 154

Polónia 47

República Checa 20

Rússia 37

Suécia 65

Suíça 293

Outros países 337

Total de estrangeiros 17.750

Total de portugueses 4.597

Total de visitantes 22.347
Fonte: Posto de Turismo de Peso da Régua.

Município
Número 
total de 

visitantes 

Número de 
visitantes 

portugueses

Número de 
visitantes 

estrangeiros

Percentagem 
de visitantes 
portugueses

Percentagem 
de visitantes 
estrangeiros

Alijó 737 287 450 48,95% 61,05%
Armamar 1.005 713 292 70,94% 29,06%

Carrazeda de 
Ansiães 918 837 81 91,18% 8,22%

F. de Espada 
à Cinta 1.732 838 894 48,38% 51,62%

Lamego 17.467 6.281 11.186 35,96% 64,04%
Mesão Frio 691 430 261 62,22% 37,77%

Moimenta da 
Beira  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑

Murça  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑
Penedono  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑

Peso da 
Régua 22.347 4.597 17.750 20,58% 79,52%

São João da 
Pesqueira 4.670 3.939 731 84,34% 15,66%

Sabrosa 774 246 528 31,78% 68,22%

Tabela 21 
Procura turística 

dos postos de 
turismo do Douro 
(NUTS III) em 2016
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Provesende 
(Sabrosa) 2.193 592 1 601 26,99% 73,01%

S. Marta de 
Penaguião 299  ‑  ‑  ‑  ‑

Sernancelhe 1.751  ‑  ‑  ‑  ‑
Tabuaço 2.481 1.443 1.038 58,16% 41,84%
Torre de 

Moncorvo 5.154 3.987 1.167 77,35% 22,65%

Tarouca  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑
Vila Nova de 

Foz Côa 15.762 9.735 6.027 62% 38%

Vila Real 11.774 4.733 7.041 40,19% 59,81%
Total 89.755 38.658 49.047 43,07% 54,63%

Fonte: Elaboração própria.
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Perceções dos residentes no Douro 
sobre o desenvolvimento turístico da região

Ana Paula Rodrigues 
Nuno Sousa 

Carlos marques 
Isabel Vieira 

Didiana Fernandes

1. Introdução

A sustentabilidade do desenvolvimento do turismo depende significativamente 

do nível de apoio que as populações locais oferecem às iniciativas de exploração 

turística levadas a cabo na sua comunidade (Andereck et al., 2005; Rasoolima‑

nesh et al., 2017; Wang & Pfister, 2008). O sucesso ou o fracasso destas iniciati‑

vas turísticas resulta, em grande parte, da forma como os residentes percebem o 

turismo e os impactos que este poderá ter nos respetivos contextos (Nicholas et 

al., 2009; Sharpley, 2014). 

Entender as perceções dos residentes sobre os impactos do turismo tem sido 

uma das maiores preocupações da generalidade dos autores que exploram esta 

temática (Nunkoo & Ramkisoon, 2010; Rasoolimanesh et al., 2015; Stylidis et al., 

2014). Dos resultados obtidos nestes estudos têm emanado informações úteis para 

os decisores políticos e para empreendedores do sector, que podem constituir um 

suporte para o desenvolvimento de medidas que fomentem o envolvimento da 

comunidade na promoção do turismo e da sua sustentabilidade (Pham & Kayat, 

2011). O apoio dos residentes é claramente essencial para o sucesso da indústria do 

turismo, garantindo que os moradores são amigáveis e hospitaleiros para com os 

turistas e que não se opõem a projetos de turismo nas suas comunidades (Gursoy 

et al., 2010). Alguns estudos anteriores (Andereck et al., 2005; Kim et al., 2013) 

sugerem que os residentes estão bastante conscientes dos possíveis impactos posi‑

tivos e negativos do desenvolvimento turístico, o que torna o seu apoio decisivo na 

implementação de iniciativas turísticas locais. 

14. CAPÍTULO
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As perceções dos residentes são influenciadas por uma série de fatores fre‑
quentemente explorados na literatura (Andereck et al., 2005; Látková & Vogt, 2012). 
Tais perceções são mediadas pelo potencial ganho económico, pelo envolvimento 
económico, pelo apego da comunidade, pelas atitudes, crenças e valores ambien‑
tais, e pelo grau de envolvimento no processo de planeamento e na tomada de 
decisões (Andereck & Nyaupane, 2011; Látková & Vogt, 2012). É com base neste 
entendimento que alguns autores (Gursoy & Rutherford, 2004), através da Teoria da 
Troca Social (Social Exchange Theory  ‑ SET), procuram compreender as atitudes 
e os comportamentos dos residentes em função das crenças individuais sobre os 
custos e benefícios subjacentes ao desenvolvimento turístico na sua comunidade.

Existe a perceção de que o turismo pode influenciar positivamente a vida dos 
residentes locais, através do aumento de rendimentos, oportunidades de emprego, 
melhores condições de vida, melhoria de infraestruturas públicas, maior disponi‑
bilidade de instalações recreativas e de entretenimento, promoção e preservação 
da cultura local (Choi & Sirakaya, 2006; Deery et al., 2012). No entanto, o turismo 
também tem o potencial de produzir externalidades negativas nas comunidades 
locais, nomeadamente aumentando o custo de vida, exacerbando a sobrelotação 
e o congestionamento do tráfego e aumentando os níveis de criminalidade (Deery 
et al., 2012; Látková & Vogt, 2012).

Apesar do crescente conhecimento sobre aquilo que são as perceções dos 
residentes relativamente aos impactos locais do turismo, a globalidade das pes‑
quisas realizadas envolve destinos nos quais os residentes dependem do turismo 
como fonte principal do seu rendimento (Alhasanat & Hyasat, 2011). Tendo em 
conta este facto, e considerando que apesar do investimento no desenvolvimento 
turístico da região do Douro, muitos concelhos e freguesias ainda se encontram 
numa fase inicial do ciclo turístico, será de primordial interesse analisar e pes‑
quisar as perceções dos durienses em relação ao desenvolvimento turístico na sua 
comunidade.

O objetivo geral deste trabalho consistiu na análise das perceções dos resi‑
dentes das comunidades do Douro no que respeita ao seu apoio ao desenvolvi‑
mento turístico (ADT) da região. Para além de alguns atributos socioeconómicos 
e demográficos (v.g., género, idade e nível de escolaridade), considerou ‑se um con‑
junto de fatores determinantes para o ADT, nomeadamente, a imagem que os 
residentes têm do local onde vivem, os efeitos do turismo (negativos e positivos), 
a atitude global face ao desenvolvimento turístico, a confiança nas instituições 
ligadas ao turismo, a interação dos residentes com os turistas, a ligação com a 
comunidade, a satisfação com a comunidade e a dependência económica. 
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Quanto aos objetivos específicos, pretende ‑se: 
1) conhecer as opiniões dos residentes acerca dos fatores determinantes 

para o seu ADT;
2) avaliar se determinadas variáveis socioeconómicas e demográficas 

influenciam significativamente as perceções dos residentes no respei‑
tante aos fatores determinantes do seu ADT.

Tendo em consideração o objetivo geral e os objetivos específicos, 
constituíram ‑se as questões de investigação que a seguir se explicitam. Desta 
feita, de modo a atingir o primeiro objetivo específico, foram colocadas as seguin‑
tes questões:

 – Como é que os residentes descrevem a sua comunidade de um ponto de 
vista turístico?

 – Qual a imagem (cognitiva e afetiva) dos residentes acerca da comunidade 
onde vivem?

 – Quais as perceções dos residentes relativamente aos efeitos (cognitivos e 
afetivos: positivos e negativos) do turismo na sua comunidade?

 – Qual é a atitude global dos residentes face ao crescimento do turismo na 
sua comunidade?

 – Qual o grau de confiança dos residentes nas instituições ligadas ao 
turismo?

 – Qual o grau de interação dos residentes com os turistas (frequência e expe‑
riência do contacto)?

 – Qual o grau de ligação dos residentes à comunidade onde vivem?
 – Qual o grau de satisfação dos residentes com a comunidade onde vivem?
 – Qual o grau de dependência económica dos residentes relativamente à 

indústria turística?
 – Qual o grau de apoio dos residentes ao desenvolvimento turístico na sua 

comunidade?
Relativamente ao segundo objetivo específico, colocou ‑se a seguinte questão 

de investigação:
 – Qual o efeito de determinadas variáveis de perfil (local urbano ou rural, 

idade, sexo e escolaridade) nos fatores determinantes para o apoio dos 
residentes ao desenvolvimento turístico?

Depois deste ponto introdutório, segue ‑se o enquadramento teórico, a meto‑
dologia e, por último, uma breve discussão dos resultados, bem como as principais 
conclusões.



D O U R O  T U R Í S T I C O

• 358 •

2. Enquadramento teórico

2.1. A teoria da troca social (SET) no apoio ao desenvolvimento do turismo 

A maioria dos estudos sobre as perceções dos residentes em contextos turísticos 
recorre à SET para explicar as atitudes e os comportamentos individuais face aos 
impactos do turismo (García et al., 2015; Látková & Vogt, 2012). Na sua essência, 
a SET é frequentemente usada como base para a investigação do comportamento 
dos indivíduos, estando entre os paradigmas conceituais mais influentes para a 
compreensão do comportamento em contexto de trabalho (Liu et al., 2012). De 
acordo com esta teoria, os indivíduos avaliam a perceção dos benefícios em fun‑
ção dos custos, na expectativa de que isso os levará a recompensas como respeito, 
reputação e incentivos tangíveis (Blau, 1964). Assim sendo, as pessoas procuram 
maximizar os seus benefícios, em função dos custos inerentes à troca de recursos 
entre si (Molm et al., 2001). A perceção sobre os benefícios está positivamente 
relacionada com o comportamento e, por outro lado, a perceção sobre os custos 
tem uma influência negativa no comportamento (Wang & Noe, 2010). 

Segundo Liu et al. (2012), os estudos relacionados com a SET apontam para 
alguns fatores que nos ajudam a explicar o comportamento entre os indivíduos, 
sendo eles a capacidade cognitiva dos indivíduos, a sua interação interpessoal e 
os contextos organizacionais a que estão sujeitos. Jinyang (2015) acrescenta que a 
adoção de determinados comportamentos está relacionada não só com a aquisi‑
ção de recompensas materiais, mas também com recompensas psicológicas, como 
o apoio, a confiança, a autoestima e o prestígio. 

As pessoas avaliam a troca através dos custos e benefícios dos resultados da 
troca numa perspetiva pessoal, e esperam receber benefícios do intercâmbio, o que 
as leva a fazer uma avaliação positiva da sua participação em processos de parti‑
lha. No entanto, se o sentimento de ganhos futuros não corresponder aos custos, é 
provável que os indivíduos façam uma avaliação negativa (Chang & Huang, 2017). 
É neste sentido que os moradores beneficiam do desenvolvimento do turismo, pois 
reconhecerão que o turismo é positivo e não negativo. Confirmada por alguns estu‑
dos (Gursoy & Rutherford, 2004; McGehee & Andereck, 2004), a perspetiva dada 
pela SET ajuda a determinar as formas como os residentes responderão ao desen‑
volvimento futuro da indústria do turismo (Andriotis & Vaughan, 2003). 

2.2. A perceção dos residentes sobre os impactos do turismo 

A literatura tem vindo a estudar sistematicamente as formas como os moradores 
percebem o desenvolvimento do turismo e o respetivo impacto nas suas comuni‑
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dades (Kim et al., 2013; Rasoolimanesh et al., 2017), procurando, assim, compreen‑
der o papel que os residentes desempenham durante o planeamento do turismo e 
a necessidade de os incluir no processo, de modo a alcançar um desenvolvimento 
sustentável do sector.

Sob uma perspetiva otimista dos residentes, a literatura tem discutido exten‑
sivamente o modo como o turismo aumenta as exigências sobre as artes locais 
(Gursoy & Rutherford, 2004), potencia a identidade cultural, o orgulho, a coesão 
dos moradores e aumenta o conhecimento dos habitantes sobre sua própria cul‑
tura (Huttasin, 2008). Acredita ‑se também que o turismo traga oportunidades de 
intercâmbio cultural e de preservação das manifestações culturais locais, melhore 
a imagem da comunidade (Shani & Pizam, 2012) e aumente a sua qualidade de 
vida (Huttasin, 2008). Todavia, a literatura discute igualmente os impactos nega‑
tivos potenciados pelo turismo, entre os quais a deterioração dos valores e princí‑
pios locais (Huttasin, 2008), a comercialização de atividades culturais e a criação 
de conflitos sociais (Zhou & Ap, 2009).

Os impactos do turismo podem ser percebidos de maneiras diferentes pelos 
habitantes locais numa comunidade anfitriã (Ko & Stewart, 2002). Portanto, numa 
atmosfera de troca, os residentes que acharem o turismo mais benéfico vão apoiar 
o seu desenvolvimento; aqueles que o acharem prejudicial não apoiarão o seu 
desenvolvimento na sua comunidade (Nunkoo & Gursoy, 2012). Estes impactos 
sentidos resultam, frequentemente, tanto do próprio desenvolvimento do turismo 
quanto das interações entre turistas e residentes (Rasoolimanesh et al., 2015). No 
entanto, independentemente da sua origem, o turismo pode ter um efeito irrevo‑
gável sobre os valores da comunidade e os padrões de comportamento, estilo de 
vida e qualidade de vida dos residentes (Andereck et al., 2005). Por uma questão 
de uniformização e quantificação, tem sido comum na literatura classificar os 
impactos do turismo nas comunidades locais em termos de efeitos económicos, 
sociais e ambientais (Rasoolimanesh et al., 2017).

Alguns estudos anteriores têm relatado uma série de benefícios económi‑
cos positivos após o desenvolvimento do turismo, incluindo o aumento do ren‑
dimento familiar médio e o incremento das oportunidades de emprego (Alves et 
al., 2010; Andereck et al., 2005; Choi & Sirakaya, 2006). Porém, esses benefícios 
são frequentemente acompanhados de um aumento do custo de vida, inflação das 
rendas e preços dos imóveis, aumento geral do custo de bens e serviços, empregos 
com baixos salários na indústria do turismo e aumento dos impostos sobre as 
propriedades (Andereck et al., 2005; Látková & Vogt, 2012). Apesar destes efeitos 
colaterais adversos, o desenvolvimento turístico pode ajudar a contribuir para a 
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diversificação das atividades económicas e aumentar a venda de bens e serviços 
oferecidos localmente (Bennett et al., 2012).

2.3. A satisfação dos residentes com a comunidade 

A satisfação sentida pelos moradores com a sua comunidade está intimamente 
relacionada com os impactos positivos e negativos percebidos relativamente ao 
turismo na sua localidade (Vargas ‑Sanchez et al., 2009). O estudo levado a cabo 
por Nunkoo e Ramkissoon (2010) confirma que os impactos do turismo podem 
ajudar a prever a satisfação dos moradores com a sua comunidade, uma vez que, 
os impactos positivos estão associados a uma maior satisfação e os impactos nega‑
tivos originam uma menor satisfação com a comunidade local (Vargas ‑Sánchez 
et al., 2011). Quando a expectativa por parte dos moradores é satisfeita através 
de processos de desenvolvimento turístico na sua comunidade, eles tendem a 
sentir ‑se satisfeitos com a sua localidade; no entanto, se as suas necessidades não 
são atendidas, depreendem o turismo como um aspeto negativo, aumentando a 
probabilidade de se sentirem insatisfeitos com a sua comunidade (Grzeskowiak 
et al., 2003). 

O facto de a satisfação com a comunidade possibilitar uma maior abertura ao 
desenvolvimento turístico, torna este fator importante no aumento de iniciativas 
turísticas (Nunkoo & Ramkissoon, 2010). É nesse sentido que existe uma preocu‑
pação social no destino turístico, tentando que os residentes percebam os benefí‑
cios das iniciativas turísticas. Uma perceção mais favorável do desenvolvimento 
turístico proporciona uma maior satisfação com a sua comunidade e aumenta o 
nível de apoio ao desenvolvimento do turismo na sua localidade (Su et al., 2016). 

2.4. A atitude dos residentes face ao desenvolvimento do turismo 

A atitude é entendida como uma medida que avalia a crença comportamental de 
um indivíduo em relação a uma crença individual (So & Bolloju, 2005). Na pers‑
petiva de Chow e Chan (2008), se um individuo acreditar que será beneficiado ao 
adotar uma determinada atitude, então a sua intenção de a concretizar aumenta. 
Os estudos que identificam a atitude como um antecedente fundamental do com‑
portamento são, na sua maioria, conduzidos e fundamentados à luz das teorias do 
comportamento planeado (TPB) e da troca social (SET) (Fishbein & Ajzen, 2009; 
Ramayah et al., 2013; Tan, 2016). 

Em processos de desenvolvimento do turismo, o apoio dos habitantes locais 
é preponderante, uma vez que a sua atitude, positiva ou negativa, influencia a 
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expansão da indústria turística local e a aplicação de políticas de apoio a este 
sector e ao crescimento sustentável da comunidade (Gursoy & Rutherford, 2004). 
Segundo outros autores (Li et al., 2017), os residentes que participam em proces‑
sos de turismo, por estarem diretamente envolvidos, tendem a fazer julgamentos 
positivos sobre os impactos do sector, apoiando tendencialmente os seus inte‑
resses, ao invés dos moradores locais que não possuem o mesmo vínculo com as 
atividades turísticas. De acordo com Nunkoo e Ramkissoon (2010), geralmente os 
residentes apoiam o desenvolvimento do turismo e mantêm uma atitude positiva 
e afetiva face ao mesmo quando os seus meios de subsistência dependem maio‑
ritariamente do turismo. Apesar de terem sido identificados impactos negativos, 
quando os benefícios superam os custos, os moradores adotam uma atitude de 
apoio ao desenvolvimento turístico, o que revela que a perceção sobre o impacto 
local do turismo depende do envolvimento dos residentes nestas iniciativas turís‑
ticas (Andereck et al., 2005). 

No entender de Andriotis (2005), os residentes que têm negócios ligados ao 
turismo revelam um alto grau de positividade em relação a este sector e ao seu 
desenvolvimento, mesmo quando o turismo revela ter impactos negativos no meio 
ambiente local e na comunidade. Esta tendência é reforçada pelo estudo de Chang 
e Huang (2017), segundo o qual, apesar de o turismo e os turistas causarem ele‑
vados impactos ecológicos, os habitantes locais estão dispostos a ver além desses 
impactos, considerando o impacto económico local suficientemente positivo para 
justificar as contrapartidas adversas. Por outro lado, Jun et al. (2016) alertam para 
o facto de que uma atitude mais centrada na proteção e preservação dos recursos 
naturais inibe o apoio a comportamentos e atividades turísticas e induz reações 
negativas ao desenvolvimento turístico local. Neste caso, os custos revelam ‑se supe‑
riores aos benefícios para os residentes, pelo que olham para o desenvolvimento 
turístico como um processo que comporta um preço demasiado elevado a pagar.

A recompensa económica e a perceção do impacto ambiental por parte dos 
residentes face às atividades turísticas representam os dois fatores mais estudados 
e referenciados na literatura, pelo seu efeito direto no ADT, ainda que, estatis‑
ticamente, os seus resultados permaneçam ainda pouco consistentes (Chang & 
Huang, 2017; Chiu ‑Hui & Meen ‑Tsai, 2017).

2.5. Ligação à comunidade 

A ligação à comunidade refere ‑se aos sentimentos individuais provenientes dos 
relacionamentos de afetividade com o meio envolvente, sendo frequentemente 
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explorada de forma significativa nas pesquisas sobre o turismo (Tsai, 2012). Este 
indicador é visto como fundamental na influência, nas perceções e nas atitudes 
dos residentes relativamente ao desenvolvimento do turismo na sua comunidade 
(Kil et al., 2012), pelo facto de refletir a conexão psicológica entre pessoas e objetos 
significativos (Thomson et al., 2005). 

O apego à comunidade pode ser igualmente entendido como a participa‑
ção social do indivíduo e a sua integração na sociedade envolvente, refletindo, 
assim, um vínculo afetivo ou elo emocional entre si e uma localidade específica, 
desencadeando um sentimento enraizado de pertença (Lee, 2013). A literatura tem 
descrito a ligação à comunidade como um processo psicológico de cariz afetivo 
que traduz o comportamento e a atitude de um indivíduo (Kyle et al., 2004), sendo 
frequentemente utilizada para avaliar de forma complexa as atitudes dos resi‑
dentes em relação aos seus contextos sociais (Lee, 2013), com base em elementos 
centrais como o afeto, o significado, o sentimento, o valor e a conexão com o local 
(Nicholas et al., 2009; Ramkissoon et al., 2013). Na perspetiva de Casakin et al. 
(2015), o apego à comunidade é definido como um estado de solidariedade positiva 
entre as pessoas e o seu local geográfico de residência. 

Segundo Theodori (2001) alguns fatores como os rendimentos gerados, as 
relações sociais, o tempo de permanência, ou a posse de habitação, são impor‑
tantes para elevar o vínculo à comunidade. Por outro lado, quando Kang et al. 
(2002) analisaram a ligação à comunidade com base nas atitudes dos residentes 
em relação ao desenvolvimento do turismo, identificaram três itens que conside‑
ram ser subdimensões do vínculo à comunidade: a identidade, a dependência e a 
socialização. Para Rollero e De Piccoli (2010), a conexão entre apego e a comuni‑
dade local baseia ‑se, essencialmente, em perceções individuais da qualidade dos 
seus relacionamentos com as pessoas e os locais em que se inserem, contribuindo 
para o bem ‑estar geral, físico e psicológico do indivíduo (Arnberger & Eder, 2012). 

Segundo alguns estudos, existe um impacto positivo da ligação à comuni‑
dade na perceção dos benefícios sociais e económicos, revelando que os residentes 
que se sentem mais ligados à sua comunidade estão mais dispostos a reconhecer 
os impactos do turismo como sendo positivos (Lee, 2013), e que o apego influencia 
positivamente os comportamentos de apoio por parte dos residentes (Nicholas et 
al., 2009). Aliás, tem sido recorrente o uso da perceção dos benefícios e dos custos 
como as variáveis mediadoras do apego à comunidade, com o intuito de prever o 
apoio dos residentes ao desenvolvimento turístico (Gursoy et al., 2010; Nicholas et 
al., 2009). Apesar de se conseguir provar a relação entre o apego à comunidade e a 
perceção dos residentes sobre os benefícios, o mesmo não tem acontecido relativa‑
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mente à perceção dos custos (Gursoy & Kendall, 2006; Lee, 2013), uma vez que os 
dados obtidos não têm sido esclarecedores quanto à sua relação e efeito no apoio 
ao desenvolvimento turístico. 

A  literatura fornece diversas perspetivas sobre a relação entre a liga‑
ção à comunidade dos residentes e o seu apoio ao desenvolvimento turístico 
(Pennington ‑Gray, 2005). Alguns autores identificaram que a ligação à comuni‑
dade tem um efeito direto e significativo no desenvolvimento turístico (Gursoy 
& Rutherford, 2004; Nicholas et al., 2009), enquanto outros autores (Gursoy et 
al., 2002) não encontraram uma ligação significativa entre as mesmas variáveis. 
Apesar de ser uma questão intensamente debatida, esta indeterminação quanto 
ao efeito entre as variáveis tem permanecido na literatura, sendo ainda necessário 
expandir o estudo desta relação e tentar consensualizar a sua aplicabilidade neste 
contexto (Lee, 2013).

2.6. A imagem dos residentes relativamente à sua comunidade 

A noção de imagem de uma localidade integra a soma de crenças, ideias e impres‑
sões que as pessoas têm desse lugar (Stylidis et al., 2014). Elliot et al. (2013) defen‑
dem que a imagem que os residentes têm da sua localidade é frequentemente 
usada como critério na avaliação dos impactos percetuais do desenvolvimento 
nas comunidades durante o processo de tomada de decisão sobre medidas locais a 
implementar. A formação da imagem de uma localidade tende a concentrar ‑se nos 
atributos funcionais e experienciais, sendo facilmente relacionada e partilhada 
com a satisfação dos indivíduos sobre a sua comunidade (Stylidis et al., 2014). 

Na perspetiva de Ramkissoon et al. (2013), a imagem que os residentes têm da 
respetiva localidade afeta a sua atitude e o seu comportamento, bem como a per‑
ceção dos impactos do turismo e o apoio ao desenvolvimento do sector. Quando a 
imagem sobre a sua localidade é positiva, existe uma maior probabilidade de os 
residentes perceberem os impactos do turismo de forma favorável. Nesse sentido, 
entender a imagem que os residentes têm da sua localidade torna ‑se crucial para 
o desenvolvimento de planos que preservem, mantenham e revitalizem o lugar 
(Stylidis, 2016).

Os residentes têm uma compreensão mais profunda da sua comunidade, 
uma vez que a sua experiência com a localidade abrange muitas atividades e acon‑
tece diariamente (Papadimitriou et al., 2015), o que os torna capazes de fornecer 
um conjunto de imagens cognitivas e afetivas sobre a sua comunidade (Tamajón 
& Valiente, 2017). Os habitantes locais possuem conexões ainda mais profundas 
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com um lugar, pelo facto de serem os mais conscientes e afetados pelos impactos 
que os programas ou atividades de desenvolvimento turístico possam ter naquele 
contexto (Papadimitriou et al., 2015; Stylidis et al., 2015). Assim, a imagem coletiva 
que os residentes têm sobre o local, também conhecida como imagem dos resi‑
dentes, pode ser pertinente para examinar a visão partilhada e as preocupações 
relativamente à comunidade anfitriã (Stylidis et al., 2017).

No que diz respeito à relação entre a imagem que os residentes têm da sua 
localidade e o seu nível de ligação à comunidade, alguns autores (Brown et al., 
2015) sugerem que quanto maior for a perceção positiva sobre um lugar, mais 
fortes são os níveis de apego. Porém, esta relação é ainda pouco compreendida 
no contexto turístico. Segundo Ramkissoon et al. (2013), a medição da imagem 
dos residentes sobre a sua comunidade tem ‑se focado principalmente no papel 
do lugar enquanto quotidiano da vida dos moradores, negligenciando o seu papel 
enquanto lugar de turismo recreativo, sendo premente explicar como a imagem 
dos residentes sobre a comunidade contribui para moldar as suas respostas ao 
turismo local.

2.7. A confiança nos agentes que promovem o desenvolvimento turístico local

A confiança tem sido teorizada como a crença de um indivíduo em relação a 
outra pessoa, acreditando que esta é benevolente, confiável, competente, aberta e 
honesta face aos seus pares (Tan & Noor, 2013). Esta variável é vista como o núcleo 
das relações, derivando de elementos afetivos e cognitivos, moderando a relação 
entre os intervenientes (Iqbal et al., 2011). De acordo com Tan e Noor (2013), uma 
relação mais pró ‑ativa e aberta entre indivíduos depende, em grande parte, da 
sua perceção de confiabilidade do outro, sendo a sua interação mais positiva com 
aqueles de quem gosta mais ou desconfia menos. Esta crença para com os outros 
aumenta a sinceridade entre os indivíduos, facilitando a resolução de problemas 
comuns e prestando um contributo eficaz na manutenção de relações mais susten‑
táveis entre pares (Tan, 2016). Para que seja atingido este nível de confiança entre 
indivíduos, alguns autores acreditam que os envolvidos devem revelar as suas 
habilidades e limitações entre si, dando uma mensagem clara do que são capazes 
ou não de fazer (Tan, 2016). Ao expor de forma clara as suas debilidades, fornecem 
aos outros uma possível prova de confiabilidade e transparência (Abrams et al., 
2003). Outros autores vão ainda mais longe na sua análise, referindo que, dentro 
dos constructos interpessoais, a confiança é o fator mais forte na contribuição 
para que os indivíduos participem em processos de intercâmbios mútuos (Liu et 
al., 2012).
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No contexto do desenvolvimento turístico, a confiança é frequentemente 
estudada com base em três perspetivas: a política, a interpessoal (Nunkoo & 
Smith, 2013) e a institucional (Lühiste, 2006). Relativamente à confiança polí‑
tica, os residentes esperam que o governo tome decisões políticas a favor dos seus 
interesses, sendo que, para os residentes apoiarem qualquer política ou projeto 
de desenvolvimento turístico local, é necessário que exista confiança no governo 
(Bronfman et al., 2009). É esta noção de confiança que cria a ligação entre os resi‑
dentes e as instituições governamentais (Sinclair ‑Maragh & Gursoy, 2016). Assim, 
a confiança política pode fornecer estabilidade democrática, a par de um quadro 
de desenvolvimento sustentável, aliado ao desenvolvimento económico e a uma 
melhoria da vida social (Andereck & Nyapane, 2011). 

Segundo Nunkoo e Ramkissoon (2010), os residentes que se encontram a 
beneficiar do turismo e que acreditam na boa índole das instituições governa‑
mentais têm maior predisposição para confiar no governo do que aqueles que não 
retiram qualquer proveito das atividades turísticas. Quando os custos do desen‑
volvimento são mais elevados do que os benefícios para a comunidade, o nível de 
desconfiança torna ‑se mais recorrente e expressivo, como sugere a teoria da troca 
social (Sinclair ‑Maragh & Gursoy, 2016). 

No que diz respeito à confiança interpessoal, o conceito indica o nível de 
confiança que um indivíduo tem na sua família, parentes, amigos, pessoas que 
encontra pela primeira vez, bem como todas as outras com quem se relaciona no 
seu dia ‑a ‑dia (Nunkoo & Smith, 2013). De acordo com Sinclair ‑Maragh e Gursoy 
(2016), se os residentes expressarem um nível elevado de confiança interpessoal, 
tenderão a confiar nas ações e julgamentos de outros sobre o desenvolvimento do 
turismo, percecionando ‑o como um mecanismo que oferece mais benefícios do 
que custos, mostrando ‑se assim mais disponíveis para apoiar as opiniões e ações 
de promoção turística.

No que concerne ao desenvolvimento turístico, Citrin e Luks (2001) são muito 
convictos em afirmar que as decisões políticas de desenvolvimento devem atender 
às expectativas normativas dos residentes, pois estes esperam que o governo seja 
honesto com eles e demonstre integridade (Lang & Hallmann, 2005). De acordo 
com Hetherington (2004), é a confiança política que influencia as decisões dos 
moradores para apoiar, ou não, as políticas de desenvolvimento. Este argumento 
é consistente com os resultados obtidos por Nunkoo e Ramkissoon (2010), que 
apontam para uma relação direta e positiva entre a confiança política e o apoio 
dos residentes ao desenvolvimento turístico. 
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2.8. A interação dos residentes com os turistas

A relação entre residentes e turistas é estabelecida com base no comportamento 
dos visitantes no destino turístico e na forma como as pessoas locais percebem 
esse comportamento, segundo as suas normas culturais e princípios morais 
(Armenski et al., 2011). Para um desenvolvimento sustentável do turismo é crucial 
que haja uma interação positiva entre moradores e turistas, sendo que a qualidade 
dessa relação contribui não só para a experiência do turista, mas também para a 
aceitação e tolerância dos moradores (Zhang et al., 2011). 

O estudo de Andereck e Nyaupane (2011) revelou que os residentes tendem a 
ver o turismo de uma forma muito mais positiva quando têm contactos frequentes 
com os visitantes. No entanto, existem vários fatores que podem influenciar as 
consequências do encontro social entre moradores e visitantes. Neste campo, a 
literatura destaca os atributos pessoais e as diferenças culturais dos participantes 
como fatores importantes que podem influenciar as consequências das interações, 
tanto para os visitantes como para os residentes (Eusébio & Carneiro, 2012). Neste 
processo de interação, os indivíduos avaliam ainda os benefícios e custos obtidos 
com esse contacto, sendo que a interação entre o anfitrião e o turista tende a ser 
maior quando o contacto é percebido como valioso, ou seja, quando os benefícios 
excedem os custos (Reisinger & Crotts, 2010).

O contacto entre turistas e residentes de diferentes culturas e grupos sociais 
é cada vez maior. Porém, existem poucos estudos que expliquem o modo como 
o comportamento dos turistas afeta a perceção dos residentes, uma vez que a 
aceitação e tolerância da comunidade local face aos turistas é um pré ‑requisito 
para o desenvolvimento social (Armenski et al., 2011). Apesar da importância de 
se compreenderem as consequências das interações entre residentes e turistas, 
os estudos realizados neste campo têm focado principalmente o impacto dessas 
interações no grau de satisfação dos residentes (Andereck et al., 2005). 

Na tentativa de aprofundar esta questão, Woosnam (2012) analisou o sen‑
timento e as atitudes dos residentes face ao desenvolvimento turístico na sua 
comunidade e face à sua interação com os turistas, recorrendo, para tal, à escala 
de solidariedade emocional (ESS) e à escala de impacto da atitude no turismo 
(TIAS). Segundo os resultados deste estudo, os planos de desenvolvimento turís‑
tico devem procurar promover relações positivas entre os residentes e os turistas, 
pois esta relação pode influenciar a forma como os moradores interpretam os 
impactos e o desenvolvimento do turismo (Woosnam, 2012). Partindo deste enten‑
dimento, fica claro que a aceitação e o apoio dos residentes em relação a iniciativas 
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turísticas levadas a cabo nas suas comunidades estão dependentes da relação 
entre residentes e turistas (Woosnam & Aleshinloye, 2013). 

3. Metodologia

Em termos metodológicos, este estudo inscreve ‑se na abordagem quantitativa. 
Para a concretização dos objetivos, foi realizada uma pesquisa baseada na aplica‑
ção de um questionário e respetivo tratamento estatístico dos dados recolhidos. 
Foi escolhido o método transversal, no qual a recolha de informação junto de uma 
amostra da população ocorre apenas uma vez (Malhotra, 2001). 

No que respeita ao método de aplicação a adotar para esta inquirição, optou ‑se 
pela realização de um inquérito por entrevista pessoal, com apoio de um questioná‑
rio estruturado dirigido a residentes dos concelhos que integram a região do Douro 
(NUTS III). A recolha de dados primários foi feita nos meses de abril e maio de 2018, 
mediante a aplicação de questionários aos residentes com base numa amostra por 
quotas (género, idade, escolaridade), tendo sido validados 461 questionários.

O instrumento de medida foi desenvolvido com base em escalas existentes na 
literatura sobre esta temática (tabela 1). Para além do apoio dos residentes ao desen‑
volvimento do turismo, outros conceitos foram explorados, nomeadamente a atitude 
global face ao desenvolvimento turístico, os efeitos do turismo (negativos e positivos), 
a ligação com a comunidade, a satisfação com a comunidade, a confiança nas ins‑
tituições ligadas ao turismo e a imagem que os residentes têm do local onde vivem.

Variável Operacionalização

Benefícios/custos do turismo Látková e Vogt (2012): 12 itens de impactos 
positivos, oito itens de impactos negativos.

Impacto afetivo Russell e Pratt (1980): seis itens.

Imagem (cognitiva) do destino
Stylidis et al. (2014): quatro dimensões 

(aparência física; serviços comunitários; serviços 
de entretenimento; ambiente social), 14 itens.

Imagem afetiva Russell & Pratt (1980): seis itens positivos, seis 
itens negativos.

Atitude global – componente afetiva Kim et al. (2012): quatro itens positivos, quatro 
itens negativos.

Satisfação com a comunidade Grzeskowiak et al. (2003): quatro itens.
Ligação à comunidade Lee (2013): oito itens.

Apoio ao desenvolvimento do turismo Woosnam (2012): cinco itens.
Confiança nas instituições ligadas ao 

turismo Nunkoo et al., (2012): oito itens.

Dependência económica Chen e Chen (2010): dois itens.
Interação com os turistas Bonimy (2008): frequência e experiência.

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 1 
Variáveis e escalas 
utilizadas
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Com base nas escalas apresentadas, todos os indicadores/itens foram com‑

pletamente revistos e adaptados à realidade em causa. Além disso, foram efe‑

tuadas algumas modificações de terminologia. Na sua maioria, as diferentes 

variáveis foram medidas a partir de uma escala de Likert de 5 pontos, na qual 1 

significa “discordo totalmente” e 5 significa “concordo totalmente”. 

Existem diversos procedimentos estatísticos para a análise de dados em fun‑

ção do que se pretende saber e do tipo de medida das variáveis. Na análise dos 

dados recolhidos, utilizou ‑se o programa estatístico Statistical package for Social 

Sciences (SPSS). Os dados foram tratados através da utilização de procedimentos 

estatísticos simples e univariados, tais como quadros de distribuição de frequências 

(absolutas e relativas), representação gráfica das frequências, cálculo das médias e 

dos desvios ‑padrão, quando justificado. Os coeficientes de correlação de Pearson 

foram utilizados na análise das correlações entre os conceitos e, de modo a avaliar 

a correlação entre os conceitos e variáveis usadas na elaboração das quotas (género, 

idade, nível de escolaridade), recorreu ‑se à análise de variância multivariada.

3.1. Dimensão e perfil da amostra

A partir de uma amostra de 461 questionários válidos, o perfil e as característi‑

cas demográficas dos inquiridos são apresentados na tabela 2, através da qual se 

constata uma ligeira predominância de residentes do sexo feminino na amostra 

(52,5%). A idade dos participantes varia entre os 18 anos e os 65 ou mais, sendo 

que a maioria se situa entre os 45 e 64 anos. Também se verifica que a maioria dos 

inquiridos detém habilitações correspondentes somente ao ensino básico (43,6%). 

Em relação à situação profissional, uma parte significativa dos participantes 

demonstram ser trabalhadores por conta de outrem (45,3%). 

Frequência Percentagem

Sexo
Feminino 242 52,5
Masculino 219 47,5

Idade

18 a 24 39 8,5
25 a 44 146 31,6
45 a 64 169 36,7

65 ou mais 107 23,2

Grau de 
escolaridade

Ensino básico 201 43,6
Ensino secundário 192 41,6

Ensino superior 68 14,8

Tabela 2 
Caracterização 

da amostra
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Situação 
laboral

Empregado por conta própria 54 11,7
Empregado por conta de outrem 209 45,3

Desempregado 35 7,6
Estudante 26 5,6
Doméstica 27 5,9
Reformado 110 23,9

Fonte: Elaboração própria.

4. Resultados

4.1. Análise descritiva das variáveis

Com base na análise de frequência das variáveis em estudo, é possível evidenciar 
alguns resultados, através do ponto médio de resposta. De seguida, é realizada 
uma descrição da comunidade do ponto de vista turístico (através da análise de 
conteúdo) e, subsequentemente, serão tratadas e interpretadas as variáveis pre‑
sentes no questionário (análise univariada).

Descrição da comunidade de um ponto de vista turístico
A nuvem de palavras (figura 1) resulta de uma análise lexical mais simples, 

destacando as palavras mais frequentemente usadas pelos participantes quando 
lhes foi pedido que descrevessem o local onde residem de um ponto de vista turís‑
tico. É possível observar o conjunto de palavras mais recorrentes, obtendo uma 
descrição da comunidade local. Com maior ocorrência, destacam ‑se os seguintes 
termos: momentos, paisagem, atrativa, potencial, calma e gastronomia. Percebe‑
‑se, assim que a generalidade dos participantes se baseia sobretudo nestes adjeti‑
vos para descrever a sua comunidade.

Fonte: Elaboração própria.

Figura 1 
Nuvem de palavras: 
análise da ocorrência 
de palavras descritas 
pelos residentes 
acerca da sua 
comunidade
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Imagem (cognitiva e afetiva) dos residentes acerca da comunidade onde vivem
No que respeita à imagem cognitiva que os residentes têm do local onde 

vivem (figura 2), esta variável apresenta um valor médio global de 3,73, sugerindo 
que os participantes fazem uma avaliação moderada dos aspetos cognitivos da 
imagem que têm da sua comunidade. Porém, os residentes destacam de forma 
evidente os atributos ligados à segurança (4,47), à paisagem (4,42), ao clima (4,40) 
e ao facto de os moradores locais serem amigáveis (4,40).

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Fonte: Elaboração própria. 

A análise da imagem afetiva (figura 3) que os residentes têm em relação à 
sua comunidade permite inferir que a perceção é positiva, apesar de, em termos 
médios, esta variável apresentar uma prevalência diminuta, próxima do ponto 
médio da escala (3). De um modo geral, os inquiridos consideram que a sua loca‑
lidade é significativamente calma, sossegada, relaxante e alegre. 

Figura 2 
Imagem cognitiva
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1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Fonte: Elaboração própria. 

Impactos do turismo
No que respeita aos efeitos do turismo, os benefícios percebidos destacam‑

‑se significativamente (figura 4). Os residentes percebem que o turismo tem um 
efeito positivo na sua comunidade, realçando que este melhora a qualidade de 
vida (4,21) e, sobretudo, a economia local (4,31). 

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Melhorar a economia local

Encorajar a criação de mais infraestruturas públicas 

Fornecer incentivos para a criação de novas áreas verdes

Proporcionar trabalhos desejados pelos residentes

Incentivar a proteção e a conservação dos recursos naturais

Promover a recuperação de edifícios históricos

Ajudar a preservar a identidade cultural

Melhorar a qualidade de vida

Aumentar o número de atividades recreativas

Contribuir para o aumento dos rendimentos e da qualidade de vida

Melhorar a aparência física dos espaços

Fonte: Elaboração própria. 

No que toca à perceção dos custos (figura 5), os residentes tendem a não 
perceber os custos de forma significativa (2,62). O aumento do custo de vida (3,20) 
é o indicador que os participantes mais destacam quando ocorrem iniciativas de 
desenvolvimento turístico na sua comunidade.

Figura 3 
Imagem afetiva

Figura 4 
Benefícios percebidos
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1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Conduzir a conflitos entre residentes e turistas

Provocar uma diminuição dos rendimentos do emprego 
no setor do turismo

Provocar mais poluição

Causar excesso de pessoas na comunidade

Aumentar os problemas de trânsito

Aumentar os índices de criminalidade

Aumentar, de forma injusta, os impostos sobre a 
propriedade

Aumentar o custo de vida

Fonte: Elaboração própria. 

No que concerne ao impacto afetivo (figura 6), a perceção dos residentes é 
largamente moderada, estando na sua globalidade perto do ponto médio da escala 
de Likert (3,11). Percebe ‑se que o impacto afetivo é globalmente positivo, ou seja, 
os participantes destacam de forma mais evidente a sua perceção de que as inicia‑
tivas de turismo tornam a comunidade mais alegre (4,21), entusiasmante (4,12) e 
emocionante (4,12).

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Tornar a sua 
comunidade 
mais alegre

Tornar a sua 
comunidade 

mais 
entusiasmante

Tornar a sua 
comunidade 

mais 
emocionante

Tornar a sua 
comunidade 
mais irritante

Tornar a sua 
comunidade 

mais stressante

Tornar a sua 
comunidade 

mais 
intranquila

Fonte: Elaboração própria. 

Atitude global face ao (crescimento) do turismo (componente afetiva)
Quando questionados sobre a sua atitude global (figura 7), os residentes 

revelam atitudes positivas face às iniciativas turísticas na comunidade, apesar 

Figura 5 
Custos percebidos

Figura 6 
Impacto afetivo
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de, em termos médios, esta variável se situar abaixo do ponto médio da escala 
(2,78). No respeitante aos sentimentos que possam estar na origem das suas 
atitudes face ao desenvolvimento turístico, destacam ‑se como emoções mais 
evidentes a alegria (4,19) e a felicidade (4,16). 

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Fonte: Elaboração própria.

Confiança nas instituições ligadas ao turismo
Os participantes revelam uma confiança moderada nas instituições respon‑

sáveis por apoiar o desenvolvimento turístico (figura 8), situando ‑se a média nos 
3,9. De acordo com os dados apresentados, os inquiridos colocam as instituições 
num nível de confiança muito próximo. No entanto, de entre os vários organismos 
assinalados, destaca ‑se a CCDR ‑Norte (4,21) como sendo a que, aparentemente, 
suscita uma maior confiança nas comunidades locais. 

Figura 7 
Atitude global 
(componente afetiva)
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Fonte: Elaboração própria.

Interação com os turistas
No que concerne à interação com os turistas, destacam ‑se os seguintes itens 

com médias superiores: “frequência de conversa com os turistas/visitantes que 
visitam a sua comunidade”, com uma média de escala de 4,56, e “Quando con‑
versa com os turistas/visitantes que visitam a sua comunidade, qual das seguin‑
tes alternativas melhor descreve o seu contacto com os mesmos”, com cerca de 
4,02. Segundo os participantes, a interação com os turistas é muito reduzida 
(tabela 3). Porém, quando a mesma acontece, é referida como uma experiência 
positiva (tabela 4).

Escala Frequência

1 6,7

2 8,0

3 9,3

4 14,1

5 22,3

6 39,5
Nota:  1  ‑ todos os dias; 2  ‑ 2 a 3 vezes por semana; 3  ‑ 1 vez por semana; 4  ‑ 2 a 3 vezes por mês; 5  ‑ 1 vez 

por mês; 6  ‑ mais raramente. 
Fonte: Elaboração própria. 

Figura 8 
Confiança nas 

instituições

Tabela 3 
Frequência no 
contacto com 

os turistas
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Escala Frequência

1 0,4

2 0,7

3 15,2

4 64,6

5 19,1
Nota: 1  ‑ uma experiência muito negativa; 2  ‑ uma experiência negativa; 3  ‑ uma experiência neutra; 
4  ‑ uma experiência positiva; 5  ‑ uma experiência muito positiva.
Fonte: Elaboração própria. 

Ligação com a comunidade
Em relação à ligação com a comunidade (figura 9), os residentes demonstram 

estar fortemente ligados à comunidade onde vivem (4,23) e sentem que viver nessa 
comunidade tem grande significado pessoal (4,20). As respostas permitem ainda 
verificar que existe um forte sentimento de pertença em relação à sua localidade 
(4,18) e uma grande identificação com o modo de vida que caracteriza a sua comu‑
nidade (4,18).
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3,5
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4,5
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Eu prefiro 
viver nesta 
comunidade 

do que 
noutras 

comunidades

Eu sinto que 
esta 

comunidade 
faz parte de 

mim

Viver nesta 
comunidade 

diz muito 
sobre quem 

eu sou

Gosto mais 
de viver nesta 
comunidade 

do que 
noutras 

comunidades

Eu estou 
muito ligado 

a esta 
comunidade

Viver nesta 
comunidade 

significa 
muito para 

mim

Eu identifico-
me com o 
“modo de 
vida” desta 
comunidade

Eu tenho um 
forte sentido 
de pertença a 

esta 
comunidade

Fonte: Elaboração própria.

Satisfação com a comunidade
Em termos de satisfação com a sua comunidade (tabela 5), os residentes 

demonstram estar moderadamente satisfeitos com a comunidade onde vivem 
(3,94), predominando, em termos globais, um sentimento ponderado em relação 
aos diversos aspetos analisados.

Tabela 4 
Experiência do 
contacto com turistas

Figura 9 
Ligação com a 
comunidade
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Itens Valor médio Escala

Em relação à qualidade de vida 
desta localidade sente ‑se… 3,94

1  – Extremamente 
insatisfeito

5  – Extremamente satisfeito
Ao pensar nas condições da sua 

comunidade, estas são… 3,96 1  – Muito más
5 – Muito boas

Como classificaria a sua 
comunidade em termos de 

agradabilidade? 
4,06 1  – Desagradável

5  – Muito agradável

Nos próximos anos, acredita que 
as condições na sua comunidade 

serão…
3,8

1 – Muito piores do que 
agora 

5  – Muito melhores do que 
agora 

Fonte: Elaboração própria. 

Dependência económica
Para medir esta variável foram considerados dois indicadores. Um deles 

reflete a relação entre o rendimento familiar e o sector do turismo (“Até que ponto 
o rendimento do seu agregado familiar está relacionado com o turismo?”  ‑ tabela 
6). O outro reflete a ligação entre a atividade profissional e a área turística (“Até 
que ponto diria que o seu trabalho está ligado à área do turismo?”  ‑ tabela 7). 
Considerando as respostas dos inquiridos a estas duas perguntas, conclui ‑se que 
a maioria dos participantes (63,6%) refere que o rendimento do seu agregado fami‑
liar não está relacionado com o sector do turismo. Por outro lado, cerca de 30 
participantes afirmam não trabalhar na área do turismo.

Escala Frequência

1 63,6

2 13,4

3 9,1

4 4,3

5 2
Nota: 1  ‑ nenhuma relação; 2  ‑ pouca relação; 3  ‑ alguma relação; 4  ‑ muita relação; 5  ‑ total relação.
Fonte: Elaboração própria. 

Escala Frequência
1 30,4

2 12,1

3 7,8

4 4,6

5 2,2

Nota: 1  ‑ nenhuma relação; 2  ‑ pouca relação; 3  ‑ alguma relação; 4  ‑ muita relação; 5  ‑ total relação.
Fonte: Elaboração própria. 

Tabela 5 
Satisfação com 

a comunidade

Tabela 6 
Dependência 

económica (relação 
entre o rendimento 

do agregado familiar 
e o turismo)

Tabela 7 
Trabalho na área 

do turismo
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Apoio ao desenvolvimento turístico
Como se percebe pelo ponto 2.7 deste capítulo, é cada vez mais importante 

para o desenvolvimento turístico que os residentes estejam envolvidos no processo 
de planeamento e apoiem ativamente o sector. A forma como os residentes reagem 
ao desenvolvimento do turismo depende significativamente do quanto apoiam 
essas iniciativas de desenvolvimento. Neste estudo, e considerando a média global 
de respostas (4,3), os inquiridos demonstram apoiar o desenvolvimento turístico 
na sua comunidade (figura 10).

 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Eu apoio o turismo e quero que ele seja 
importante para a minha comunidade

Eu acredito que o turismo deve ser ativamente 
incentivado na minha comunidade

A minha comunidade deve apoiar a promoção 
do turismo

Eu apoio a criação de novas instalações 
turísticas que atrairão novos visitantes para a 

minha comunidade

A minha comunidade deve ser um destino 
turístico

Fonte: Elaboração própria.

4.2. Análise correlacional

Nesta subsecção realiza ‑se uma análise correlacional entre os conceitos em estudo 
e entre os conceitos e as variáveis usadas para estabelecer as quotas.

Correlações entre os conceitos
Na tabela 8 apresentam ‑se os coeficientes de correlação de Pearson entre os 

conceitos estudados. Observam ‑se correlações positivas fortes entre a imagem e 
a ligação à comunidade, entre a perceção dos benefícios e o apoio ao desenvolvi‑
mento turístico, e entre a satisfação com a comunidade e a ligação à comunidade. 
Verifica ‑se uma correlação moderada entre a imagem e a perceção dos benefícios, 
a satisfação e o apoio ao desenvolvimento turístico. Da mesma forma, observa ‑se 
uma correlação moderada entre os benefícios e a atitude global, a satisfação com 
a comunidade e a ligação à comunidade.

Figura 10 
Apoio dos residentes 
ao desenvolvimento 
turístico
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Imagem Benefícios Custos Atitude Confiança Satisfação Ligação

Benefícios ,498**

Custos  ‑,191**  ‑,274**

Atitude ,211** ,407**  ‑,182**

Confiança ,114*  ‑,108*  ‑0,029  ‑,094*

Satisfação ,461** ,379**  ‑,095* ,380** ,117*

Ligação ,577** ,383**  ‑,092* ,189** ,09 ,512**

Apoio ,349** ,571**  ‑,238** ,410**  ‑,01 ,360** ,359**
** A correlação é significativa no nível 0,01 (bilateral).
* A correlação é significativa no nível 0,05 (bilateral).

Comparações entre os conceitos e variáveis usadas na elaboração das quotas
Efetuou ‑se uma análise de variância multivariada (MANOVA) para verificar 

se as variáveis utilizadas na elaboração das quotas (local urbano ou rural, idade, 
sexo e escolaridade) influenciam significativamente as pontuações obtidas nas 
diversas escalas de atitude. Não se verificou nenhum efeito de interação signifi‑
cativo, pelo que se considera apenas o modelo de efeitos principais. 

Os resultados mostram que as variáveis sexo e idade não têm qualquer tipo 
de influência sobre o vetor das oito variáveis dependentes. 

O tipo de localidade (urbana vs. rural) tem um efeito significativo sobre o 
vetor (p = ,034) com uma potência de teste considerável (π = ,844), mas não revela 
efeitos significativos sobre nenhuma das variáveis dependentes quando conside‑
radas individualmente. Apenas o nível de escolaridade, com um efeito bastante 
significativo sobre o vetor (p = ,001, π = ,989), tem efeito sobre as variáveis resumi‑
das na tabela 9 e representadas na figura 11. Com níveis de significância <,007 e 
potências >,82, verifica ‑se que, quando comparados com os restantes inquiridos, 
os residentes com curso superior apresentam uma crença mais forte nos benefí‑
cios do turismo, têm uma atitude mais favorável e apoiam mais veementemente 
o desenvolvimento do turismo na sua comunidade.

Médias marginais estimadas 
nos grupos de escolaridade Estatísticas do efeito

Conceitos Básico Secundário Superior p π

Imagem 4,07 4,02 4,10 ,507 ,164

Benefícios 4,08a 4,14a 4,38b ,003 ,883

Custos 2,56 2,64 2,38 ,223 ,320

Atitude 4,10a 4,21ab 4,36b ,007 ,820

Confiança 4,00 3,73 3,74 ,276 ,280

Tabela 8 
Correlação entre os 

conceitos (coeficiente 
de correlação 

de Pearson)

Tabela 9 
Efeitos da 

escolaridade sobre 
as variáveis latentes, 

considerando o 
sexo, a idade e o 

local de residência
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Satisfação 3,92 3,87 4,01 ,220 ,323

Apego 4,19 4,05 4,09 ,288 ,272

Apoio 4,17a 4,33a 4,58b <,001 ,963

ab: letras diferentes representam grupos significativamente distintos de acordo com o teste de Tukey; 
p =  significância da diferença entre grupos; π = potência do teste.
Fonte: Elaboração própria. 
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4

5

Imagem Benefícios Custos Atitude Confiança Satisfação Apego Apoio

Médias marginais estimadas (intervalo de confiança 95%)

Básico Secundário Superior

Fonte: Elaboração própria.

5. Discussão e conclusão

Focando a análise realizada neste estudo é possível salientar os principais resul‑
tados e conclusões, tendo como referência os objetivos específicos enunciados na 
introdução deste trabalho.

Com o primeiro objetivo específico pretendeu ‑se conhecer as opiniões dos 
residentes acerca dos fatores determinantes para o seu ADT. Neste contexto, 
explicita ‑se seguidamente as conclusões retiradas e respetiva discussão.

No que diz respeito aos residentes, estes demonstram uma perceção positiva 
sobre os benefícios do turismo para a sua comunidade, enquanto os custos do 
turismo, não são percebidos com grande intensidade. Aparentemente, os partici‑
pantes apresentam uma compreensão superior sobre os benefícios e, sobretudo, 
uma desvalorização dos custos, como foi sugerido por Gursoy e Rutherford (2004). 

Fica evidente neste estudo que os residentes demonstram estar ligados à 
comunidade onde vivem e sentem que viver nessa comunidade tem grande signi‑

Figura 11 
Médias marginais 
estimadas das 
variáveis latentes, 
segundo o nível 
de escolaridade, 
considerando o 
sexo, a idade e o 
local de residência



D O U R O  T U R Í S T I C O

• 380 •

ficado pessoal, facto esse que está em concordância com alguns estudos (Casakin 
et al., 2015; Nicholas et al., 2009), reforçando que o apego à comunidade é definido 
como um estado de solidariedade positiva entre as pessoas e o seu local geográfico 
de residência. 

Quanto à imagem (cognitiva) que os mesmos têm da sua comunidade, esta 
é apenas moderada. Quando a imagem sobre a respetiva localidade é positiva, 
existe uma maior probabilidade de os residentes perceberem os impactos do 
turismo de forma favorável. Nesse sentido, entender a imagem dos moradores 
torna ‑se crucial para o desenvolvimento de planos que preservem, mantenham e 
revitalizem um lugar.

De salientar que os residentes confiam apenas moderadamente nos agen‑
tes responsáveis pelo desenvolvimento do turismo. Verifica ‑se um sentimento 
de descrença em relação a algumas ações levadas a cabo por estes agentes. No 
entanto, a comunidade acredita que estas instituições governamentais, de certa 
forma, salvaguardam os interesses dos residentes em detrimento de outros. Esta 
realidade vai ao encontro do estudo de Nunkoo e Ramkissoon (2010), no qual os 
residentes que estão a beneficiar do turismo têm maior predisposição para confiar 
no governo.

No que respeita à interação com os turistas, pelas respostas dos participantes 
percebe ‑se que não é muito frequente a interação com os turistas. No entanto, 
quando esta ocorre, os residentes referem que é uma experiência positiva. Esta 
perceção parece confirmar a observação de Woosnam et al. (2015), de que as rela‑
ções positivas entre residentes e visitantes influenciam diretamente a forma como 
os moradores locais interpretam o impacto do desenvolvimento turístico local.

No que concerne à dependência económica dos residentes, compreende ‑se 
pelos resultados obtidos que a maioria dos inquiridos não depende economica‑
mente do turismo. Cerca de 63% dos respondentes referem que o seu rendimento 
não depende em nada do turismo, percebendo ‑se assim que a dependência econó‑
mica dos inquiridos não está correlacionada com o setor turístico. Este resultado 
contrapõe os resultados de outros teóricos (Andereck et al., 2005; Choi & Sirakaya, 
2006), que sustentam o facto de que o desenvolvimento turístico resulta num con‑
junto de benefícios económicos para os residentes.

Em relação à satisfação com a comunidade, os residentes demonstram um 
moderado grau de satisfação com o local onde vivem. Apesar de destacarem a 
qualidade de vida, revelam ‑se um pouco descrentes em relação ao futuro da sua 
comunidade no que toca a melhores condições. Este resultado vai ao encontro do 
que foi sugerido por Nunkoo e Ramkissoon (2010) e Vargas ‑Sánchez et al. (2011). 
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Ou seja, os impactos do turismo podem de facto ajudar a prever a satisfação dos 
residentes com sua comunidade, no entanto estes são estabelecidos de acordo a 
perceção positiva ou negativa sobre os impactos do turismo na sua localidade, 
com base na realização, ou não, das suas expectativas.

De realçar ainda que, neste estudo, os residentes apoiam significativamente 
o desenvolvimento turístico. Como sugerem Nunkoo e Ramkissoon (2010), as 
comunidades locais apoiam frequentemente o desenvolvimento de iniciativas 
turísticas na sua localidade, mantendo uma atitude positiva sempre que a sua 
perceção sobre benefícios, quer individuais, quer coletivos, for superior ao custo 
percebido da implementação deste género de iniciativas.

Da investigação efetuada, os resultados evidenciam que o apoio dos residen‑
tes ao desenvolvimento turístico depende das suas crenças em relação às inicia‑
tivas turísticas levadas a cabo na sua comunidade. Depreende ‑se, desta forma, 
que o nível de envolvimento das comunidades locais nestes processos de desen‑
volvimento turístico, depende sobretudo do quanto estas são percebidas como 
benéficas. Esta constatação aparenta estar em linha com o estudo de Wang e 
Pfister (2008), o qual reforça que, quando os residentes sentem que o turismo é 
mais benéfico do que prejudicial, eles tendem a apoiar e a responder mais favora‑
velmente ao desenvolvimento do turismo na sua localidade.

No que respeita ao segundo objetivo específico, pretendeu ‑se avaliar se 
determinadas variáveis socioeconómicas e demográficas influenciam significati‑
vamente as perceções dos residentes sobre os fatores determinantes do seu ADT. 
Pode afirmar ‑se, neste contexto, que os residentes com curso superior, quando 
comparados com os restantes, apresentam uma crença mais sólida nos benefícios 
do turismo, têm uma atitude mais favorável e apoiam mais fortemente o desenvol‑
vimento do turismo na sua comunidade.

Partindo de uma análise global dos resultados, considera ‑se imperativo des‑
tacar aqueles que se afiguram os principais. Assim, os residentes:

i) têm uma perceção positiva sobre os benefícios do turismo para a sua 
localidade;

ii) têm uma imagem (cognitiva) positiva, mas de valor moderado, relativa‑
mente ao local onde vivem;

iii) confiam moderadamente nas instituições responsáveis pelo desenvol‑
vimento do turismo;

iv) sentem ‑se fortemente ligados à sua comunidade;
v) têm uma reduzida interação com os turistas;
vi) não dependem economicamente do turismo;
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vii) estão moderadamente satisfeitos com a sua localidade;
viii) demonstram ter uma imagem afetiva positiva da sua localidade;
ix) apoiam fortemente o desenvolvimento turístico local. 
Do estudo efetuado resultam ainda evidências empíricas consistentes de 

que o nível de escolaridade se relaciona significativamente com os benefícios do 
turismo, com a atitude dos residentes face ao turismo e com o seu apoio ao desen‑
volvimento turístico. 

Este estudo contribui para uma melhor compreensão dos elementos que 
caracterizam a perceção dos residentes durienses sobre o desenvolvimento do 
turismo e os seus impactos nas comunidades onde vivem. Os resultados obti‑
dos podem dar uma contribuição importante para o desenvolvimento do destino 
turístico Douro, expondo indicadores que podem funcionar como agentes facili‑
tadores do desenvolvimento de iniciativas turísticas. Contata ‑se que a atividade 
turística na região duriense passa por uma atitude positiva da comunidade local 
face ao turismo e pela perceção dos benefícios que derivam dessa atividade. Por 
outro lado, os resultados sugerem associações positivas entre a imagem que os 
residentes têm das suas comunidades e a perceção dos benefícios e o apoio que 
dão ao desenvolvimento turístico. Assim, é sugerido que a imagem (dos residen‑
tes) acerca do destino passe a ser uma preocupação dos decisores políticos e de 
outros stakeholders, de forma a identificarem os atributos cruciais para o desen‑
volvimento de um local turístico tendo em conta as opiniões e necessidades dos 
residentes. 

Observam ‑se correlações positivas fortes entre a imagem e a ligação à comu‑
nidade, logo é importante que as instituições de turismo desenvolvam políticas 
e iniciativas que trabalhem a perceção da imagem do destino por parte dos resi‑
dentes, uma vez que tal ajudará a reforçar os laços emocionais entre os membros 
da comunidade. Os resultados sugerem, igualmente, correlações positivas fortes 
entre a satisfação com a comunidade e a ligação à comunidade. Neste contexto, 
os responsáveis pelo planeamento turístico no Douro devem ter como objetivo 
melhorar a satisfação dos residentes com os serviços (especificamente os relacio‑
nados com entidades públicas locais), bem como desenvolver programas especiais 
para promover vínculos de comunidade entre os residentes. 

Uma vez que se verifica uma associação entre a perceção dos benefícios e 
a atitude global face ao turismo, a satisfação com a comunidade e a ligação à 
comunidade, é importante que as instituições de turismo e outros agentes tornem 
visível, através de campanhas de marketing, os efeitos positivos do desenvolvi‑
mento turístico. Os impactos positivos do turismo devem ser divulgados para 
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ganhar o apoio dos residentes relativamente ao setor, bem como para obter apoio 

para futuros desenvolvimentos relacionados ao turismo. É também importante 

entender como as instituições envolvidas no desenvolvimento do turismo podem 

melhorar os níveis de confiança que as populações nelas depositam, uma vez que 

estes níveis são apenas moderados. 

Apesar das suas contribuições, este estudo e os seus resultados não estão 

isentos de limitações. Devido a restrições de tempo e custo, a amostra do estudo 

foi selecionada pela técnica de amostragem por quotas. No total, foram recolhidos 

461 questionários válidos. Isto representa uma potencial limitação, pois pode res‑

tringir a extensão em que os resultados podem ser generalizados, pelo que, para 

confirmar os resultados, pesquisas futuras devem examinar as variáveis com base 

numa amostra maior. Além disso, seria desejável que novos estudos examinassem 

outras partes interessadas (v.g., organizações turísticas, entidades públicas locais) 

e não apenas os residentes, uma vez que um conhecimento mais profundo poderia 

ser obtido a partir de suas opiniões e perceções. Além do mais, outras regiões 

poderiam ser estudadas.
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turístico na região do Douro: uma análise 
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1. Introdução

Tanto a nível global como no caso específico de Portugal, a literatura científica 
tem alertado para uma série de discriminações que as trabalhadoras do sector 
turístico sofrem, nomeadamente nos processos de segregação horizontal e vertical 
no acesso ao emprego, revelando ‑se uma desigualdade salarial e uma elevada 
incidência do trabalho precário entre as mulheres (Costa et al., 2017). Estas desi‑
gualdades mostram a existência de um hiato entre a legislação e a prática social, 
já que, enquanto a legislação laboral portuguesa consagra o princípio de igualdade 
entre homens e mulheres, os dados da Comissão para a Igualdade no Trabalho e 
no Emprego (CITE)1 indicam que em 2014, as mulheres em Portugal ganharam 
em média menos 17,9% do que os homens.

Pretende ‑se, com este estudo, destacar as perspetivas sobre as desigualdades 
de género na região do Douro (NUTS III) e a forma como estas se reproduzem, 
ou não, no mercado laboral turístico local. A nossa aproximação à realidade foi 
mediada através de um grupo de mulheres com cargos na política local, uma 

1 A CITE, criada em 1970, é o “mecanismo nacional que prossegue a igualdade e não discriminação 
entre homens e mulheres no trabalho, no emprego e na formação profissional” (http://cite.gov.pt/pt/
acite/quemsomos.html). Trata ‑se de um órgão colegial, que, entre outras ações, emite regularmente 
pareceres e recomendações nesta matéria, analisando a legislação, promovendo investigações sobre 
o mercado laboral e prestando informação e apoio jurídico perante situações que possam contrariar 
a lei. Constitui uma fonte privilegiada de dados sobre as questões de género no mercado laboral, que 
será utilizada neste trabalho.
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esfera na qual estas ainda se encontram sub ‑representadas, apesar da existência 
de leis que obrigam à paridade. Em termos mais específicos, objetivou ‑se analisar 
a situação e as condições das mulheres durienses no mercado de trabalho local, 
nomeadamente no turismo, identificando a influência dos estereótipos e papéis 
de género na sua inserção laboral, assim como a eventual existência de medidas 
que fomentem a igualdade de género a nível social e laboral. 

Numa perspetiva global, este trabalho pretende abrir um debate em torno 
do mercado laboral turístico duriense no que respeita a desigualdades de género, 
contribuindo para um melhor entendimento desta problemática, tendo em vista a 
eventual implementação de medidas e ações que promovam uma melhor inserção 
das mulheres no mercado laboral. Neste sentido, as mulheres com cargos de repre‑
sentação política são encaradas como agentes fundamentais no contexto político 
local, sobretudo pelas repercussões diretas da sua posição na transformação ou 
na persistência dos estereótipos e desigualdades de género.

Para este trabalho em específico foi considerada uma série de sete entrevis‑
tas semidirigidas a sete mulheres com cargos executivos autárquicos na região 
do Douro, composta por 19 municípios.2 A tarefa de análise dos discursos destas 
mulheres seguiu os pressupostos da análise de conteúdo de Bardin (1977), passando 
pelas fases de pré ‑análise, tratamento do material e interpretação dos resultados. 
Pretendeu ‑se conhecer as suas visões sobre a realidade social duriense, tendo em 
conta as suas perceções sobre desigualdades de género, de um modo geral, e sobre 
o mercado de trabalho turístico, em particular, bem como sobre a necessidade ou 
pertinência de introduzir medidas ou políticas promotoras da igualdade de género 
nos seus municípios, nomeadamente no que respeita a eventuais oportunidades 
que as mulheres possam aproveitar com o crescimento do sector turístico.

A escolha das entrevistadas partiu da sua condição enquanto mulheres repre‑
sentativas da sociedade local, com cargos em posições de relevância social, o que, 
hipoteticamente, lhes permite dispor de um conhecimento vasto sobre a realidade 
social, bem como sobre as possibilidades de transformação através da gestão polí‑
tica. Não se parte da ideia de que o mero facto de ser mulher acarrete uma consciên‑
cia das desigualdades de género nos diversos âmbitos da vida em sociedade, nem 
que essa consciência seja o motor para a alavancagem de ações conformes à posição 
que ocupam nos executivos camarários de modo a promover medidas corretivas 

2 Por questões de confidencialidade, não se indicam dados que possam conduzir à identificação das 
entrevistadas. Duas das entrevistas foram realizadas em 2017, no contexto da anterior legislatura; 
cinco foram feitas em 2019. As entrevistas foram codificadas numericamente, sendo atribuído um 
número a cada uma delas (entrevista 1, entrevista 2, entrevista 3, etc.).
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dessas desigualdades. Considera ‑se que os discursos das vereadoras entrevista‑
das, que constituem uma amostra heterogénea em termos de filiação partidária, 
pelouros de responsabilidade política, contexto territorial, idade e formação, irão 
constituir um reflexo dos diferentes discursos existentes nas sociedades locais. As 
questões inicialmente abordadas junto das participantes prenderam ‑se com a exis‑
tência ou inexistência de desigualdades e discriminações com base no género na 
sociedade duriense. Posteriormente, foi ‑lhes pedida uma análise dos moldes da 
inserção laboral feminina na região, com um interesse especial no sector turístico. 
Por último, pronunciaram ‑se sobre a existência, ou não, de medidas e políticas de 
igualdade no território, nomeadamente no que diz respeito ao apoio ao empreende‑
dorismo feminino e à melhoria das condições laborais das trabalhadoras durienses.

Para além das entrevistas, foi realizada uma extensa análise documental rela‑
tiva às medidas de promoção da igualdade de género em Portugal e na região. Assim, 
o presente trabalho tem como base uma revisão dos contributos teóricos para a aná‑
lise das relações existentes entre género e turismo, fontes frequentemente apontadas 
no seio dos estudos feministas e de género. Recorre ‑se a uma série de estudos aplica‑
dos à realidade portuguesa, realizados pela equipa de investigação da Universidade 
de Aveiro e pioneiros nesta temática no país3 (Carvalho et al., 2014; Costa et al., 2011), 
que demostram a clara existência de desigualdades de género no mercado laboral 
turístico. Tais trabalhos são usados como base no presente estudo, sendo comple‑
mentados com material qualitativo recolhido em diversos locais da região duriense 
no contexto do projeto DOUROTUR (Makanse, 2017; Makanse et al., 2018). 

2. A igualdade de género nas políticas em Portugal: do nacional ao local

O Estado português tem assumido a igualdade de género como um dos seus obje‑
tivos, existindo uma série de políticas, leis e instituições que visam a sua promo‑
ção na sociedade, em consonância com os mandatos da UE nesta matéria e com 
outros compromissos assumidos a nível internacional. Desde 2007, a Comissão 
para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG) promove e executa políticas e 
programas de igualdade no país.4 Um dos seus instrumentos fundamentais é o 
Plano Nacional de Igualdade, que se encontra atualmente na sua terceira versão 
e reforça o papel dos municípios neste âmbito.

3 É o caso de Fiona Bakas, Carlos Costa, Inês Carvalho, Zélia Breda, Anália Torres e outras/os.

4 Em 1977 foi criada a Comissão da Condição Feminina, que em 1991 mudou o nome para Comissão 
para a Igualdade e os Direitos das Mulheres (CIDM) e desde 2007 é denominada Comissão para a 
Cidadania e Igualdade de Género.
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As políticas de igualdade começaram a ser aplicadas na década de 1970 nal‑
guns países ocidentais. Podem ser definidas como um tipo de políticas públicas 
que têm como fim contrariar as desigualdades de género, presentes nos mais 
diversos quadrantes da sociedade. Partem da consideração de que a desigualdade 
de género é um problema público, ancoradas na procura de direitos por parte dos 
movimentos de mulheres e dos estudos feministas, que demonstraram como estas 
desigualdades se materializam em cada sociedade específica (Paleo, 2018). Na sua 
aplicação, as instituições públicas fomentam a igualdade e procuram a melhoria 
da situação socioeconómica, política e cultural das mulheres, sendo comum o 
desenvolvimento e a implementação local e global de medidas ou ações em diver‑
sas áreas (mercado laboral, empregabilidade, pobreza, esfera política, educação, 
sexualidade e saúde reprodutiva, violência contra as mulheres, etc.) (Paleo, 2018).

O ponto de partida essencial para a realização desta pesquisa prende ‑se com 
a inexistência de políticas corretivas das desigualdades de género no território 
duriense. No decorrer do trabalho de campo, foi ‑se reforçando a ideia de que o 
território duriense padece de uma “cegueira de género”5 perante tais desigualda‑
des que, não sendo reconhecidas, são naturalizadas ou menosprezadas em muitos 
discursos, o que contribui para a sua invisibilidade. Aliás, em algumas ocasiões, 
encontram ‑se discursos que negam estas desigualdades, demonstrando resistên‑
cia a qualquer discurso igualitário que possa surgir na sociedade.

Perante esta posição, compreende ‑se a razão pela qual as políticas de igual‑
dade promovidas pelo Estado português têm logrado escasso ou nulo impacto no 
território do Douro.6 É o caso da figura das/os Conselheiras/os Locais de Igual‑
dade (Resolução do Conselho de Ministros nº 39/2010), promovida com o objetivo 
de delegar em pessoas de referência a dinamização e aplicação de medidas e pla‑
nos municipais, de modo a alargar a igualdade de género nas diversas áreas de 
intervenção da política autárquica. Apresenta ‑se apenas uma exceção, Vila Real, 
onde existe uma vereadora designada como tal, responsável pelo pelouro da Coe‑
são Social e Igualdade. No município de Moimenta da Beira, existe um pelouro de 
Migrações, Cidadania e Igualdade sob a responsabilidade de uma vereadora. Não 

5 O termo “gender blindness” pode ser aplicado a um programa ou política que “não tem em conta a 
dimensão de género como categoria significativa para a abordagem e interpretação dos problemas de 
investigação, seja por falta de formação, por considerar que o género não está relacionado com esse 
problema ou por outro tipo de razões (incluindo as possíveis resistências ao assumir este ponto de 
vista)” (Ferrer ‑Pérez & Bosch ‑Fiol, 2019, p. 71).

6 Os dados que se apresentam a seguir são resultado da pesquisa documental online em sites oficiais, 
realizada em maio de 2019.
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se constatou a existência de áreas de responsabilidade definidas nesta matéria em 
nenhuma outra das dezassete câmaras da região. 

Por outro lado, existem os Planos Municipais para a Igualdade de Género 
(PMIG), que são “planos estratégicos para o combate às desigualdades e instru‑
mentos para a resolução partilhada dos problemas nos territórios municipais” 
(Queirós, 2012, p. 137). A CIG tem promovido a assinatura de Protocolos de Coo‑
peração com os municípios do país para a promoção de políticas de igualdade 
de âmbito local, que costumam iniciar ‑se com a elaboração de um diagnóstico, 
seguido do planeamento e da implementação de um plano de igualdade munici‑
pal. Em maio de 2019, os protocolos assinados ascendiam a 174. Cinco municípios 
da região duriense revelaram acordos assinados neste sentido, com o objetivo de 
desenvolver a igualdade de oportunidades entre mulheres e homens. Em dois 
dos municípios, tais acordos foram assinados há já mais de duas décadas (Santa 
Marta de Penaguião e Tabuaço, em 1998), enquanto os restantes acordos datam 
de tempos mais ou menos recentes (Tarouca em 2010; Armamar em 2012; Vila 
Real em 2014). No entanto, apesar do tempo transcorrido, não há conhecimento 
da existência de PMIG nem de trabalhos prévios à sua definição em nenhum 
destes concelhos. 

No quadrante político, em resposta à escassa presença de mulheres nos 
cargos políticos e representativos em Portugal, foi aprovada a Lei da Paridade 
(2006), que começou a ser aplicada em 2009. Esta lei impulsionou a presença de 
mulheres em cargos de representação, ainda que só em 2018 tenha sido aplicada 
pela primeira vez em todo o território nacional.7 Em janeiro de 2019 foi aprovada 
uma revisão da lei, que visa reforçar a obrigatoriedade da presença feminina 
nos cargos representativos até ao mínimo de 40% (a versão atual obriga a 33%). 
A última revisão da lei foi aprovada com grande consenso.8 Contudo, dez anos 
volvidos desde o início da sua aplicação, continuam a existir barreiras invisíveis 
que dificultam a presença das mulheres na política, como mostra a investigação 
de Azevedo (2017), baseada em entrevistas a 10 deputadas da Assembleia da Repú‑
blica. Parte das vereadoras entrevistadas defende abertamente a existência da 
Lei da Paridade como a única forma de garantir a presença feminina em cargos 
políticos no momento atual:

7 Até esse ano, os municípios que elegiam até três cargos de vereação (menos do que 7.500 eleitores/as) 
ficavam excluídos da aplicação da lei na elaboração de listas eleitorais, atingindo grande parte dos 
municípios que compõem a região do Douro, exceto Vila Real, Lamego e Peso da Régua.

8 A aprovação da lei, em 21 de março de 2019, contou com os votos favoráveis de 85% dos deputados da 
Assembleia da República. 



D O U R O  T U R Í S T I C O

• 396 •

O meu cargo foi possível porque houve uma lei que empurrou um bocadinho para que isto fosse 
possível, não é? A lei da paridade. Que a meu ver o ideal seria nós chegarmos a um ponto em que 
ela já não tivesse que existir, mas tem que existir e ainda tem de existir com toda a potencialidade 
que ela trouxe e com todas as vantagens que ela veio importar às mulheres (entrevista 4).

Apesar do consenso político inerente a esta lei, têm existido múltiplas vozes 
que negam a sua idoneidade, em muitos casos atacando diretamente as mulhe‑
res, pressupondo que chegarão a exercer cargos representativos e/ou políticos por 
serem mulheres e não pelas suas capacidades. Discursos baseados na meritocra‑
cia, emitidos por homens e mulheres, esquecem as desigualdades baseadas no 
género e as barreiras que se impõem à participação efetiva das mulheres na polí‑
tica. Nessa linha, algumas das entrevistadas tentam desvincular ‑se da lei como 
meio de acesso à política local, enfatizando, nos seus casos particulares, os seus 
méritos e capacidades, deixando transparecer que têm sido alvo de crítica social 
ou que sentem que são fiscalizadas. 

Em alguns discursos pode identificar ‑se claramente a resistência dos homens 
à lei e à consequente perda ou limitação dos seus privilégios de género, através da 
elaboração de discursos de vitimização, com a pretensão de se colocarem na posi‑
ção de quem é discriminado/a. Paralelamente, também se identifica, nas palavras 
de uma entrevistada, a consciência da existência de privilégios masculinos: “Eles 
dizem…ai, nós agora temos de nos por a pau senão qualquer dia somos nós que 
vamos precisar de quotas… não! Não! Nunca vão precisar de quotas, os homens, 
porque eles têm garantidamente tudo… não!” (entrevista 1).

Os resultados das eleições autárquicas de 2017 mostram uma clara “gen‑
derização” (Santos & Espírito ‑Santo, 2017, p. 30) do sistema político local nos 
19 municípios do território duriense. Verifica ‑se que, na maior parte deles, não 
se chegam a cumprir os 33% de representação feminina. Em termos globais, os 
homens ocupam 74% dos 101 cargos elegíveis na região, proporção que ultrapassa 
dos 66% que a lei contempla como máximo para o género mais representado. 
Em três dos municípios (Sabrosa, São João da Pesqueira e Tabuaço), os cargos de 
representação política estão, na sua totalidade, ocupados por homens. Verifica ‑se 
claramente que as mulheres apresentam uma fraca expressividade política na 
região do Douro, à exceção de Penedono, onde 60% destes cargos estão ocupados 
por mulheres. 

Relativamente aos executivos camarários, os homens representam também 
74% dos cargos políticos com poder executivo (44 homens face a 15 mulheres). Em 
cinco das câmaras municipais, não há mulheres em cargos executivos (as três 
anteriores mais Sernancelhe e Vila Nova de Foz Côa). Apenas uma mulher ocupa 
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a presidência de uma Câmara Municipal (Freixo de Espada à Cinta). No entanto, 
as autarquias de Armamar, Penedono e Santa Marta de Penaguião contrariam 
esta tendência, integrando mulheres no cargo de vice ‑presidente. 

A Lei da Paridade afeta também os cargos eleitos das juntas de freguesia, 
estando isentas as que têm 750 ou menos eleitores, e que constituem a maioria das 
existentes na região. Das 215 freguesias durienses, apenas 22 são presididas por 
mulheres, o que supõe uma exígua representatividade de 10,2% na administração 
mais próxima à cidadania. 

Apesar da entrada das mulheres na vida política local, continua a ser evi‑
dente a masculinização deste domínio, nomeadamente nos cargos de maior 
relevância hierárquica dos executivos municipais. Os discursos das vereadoras 
entrevistadas reportam uma consciência desta masculinização, que se percebe 
com clareza nas reuniões de órgãos supramunicipais:

Eu noto que, que às vezes, é constrangedor… quando eu vou a uma reunião da CIM Douro, em 
que estão dezanove municípios representados e só temos uma mulher presidente de câmara. Aí 
dá para perceber que realmente pode ser constrangedor àquela mulher estar sozinha no meio de 
tantos colegas do sexo masculino… É verdade que, inicialmente, pode ser constrangedor, mas 
temos que ir ultrapassando isso (entrevista 2).

A grande maioria das vereadoras entrevistadas faz referência aos convites 
como forma de entrada na política, o que se relaciona com a necessidade que os 
partidos têm de integrar mulheres na elaboração das listas para poder cumprir 
a lei. No entanto, estão conscientes da existência de barreiras culturais e sociais 
que dificultam ou impedem a sua resposta positiva, demonstrando a sua indis‑
ponibilidade para ocupar cargos: “Para que é que nós discutimos as quotas se às 
vezes chegamos a eleições e não há mulheres que queiram ocupar os cargos? (...) 
ou porque o marido não deixa… ou porque ela não quer… ou porque não tem essa 
formação cultural… e não é fácil” (entrevista 1).

Algumas vozes na sociedade duriense criticam abertamente a pretensão 
feminina de participar na política local. Assim, são frequentes as críticas abertas 
como a relatada por uma das entrevistadas, referindo ‑se ao discurso escutado 
por uma presidente de junta, proferido por outra mulher, representativo do pen‑
samento de uma parte da sociedade local que ainda considera a política como 
um terreno exclusivamente masculino: “Não devias ser tu, esse lugar devia ser 
ocupado por um homem, porque os homens é que sabem; não é, quer dizer, e uma 
mulher a dizer isto, também se reflete aqui a mentalidade, não é?” (entrevista 5).

Uma vez aceite o convite e depois de integradas na política local, as vereado‑
ras entrevistadas defrontam ‑se com toda uma série de dificuldades no exercício 
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dos seus cargos, relacionadas com a existência de estereótipos de género, neste 
caso na consideração e valorização das mulheres pelo seu aspeto físico e não pelas 
suas capacidades intelectuais:

Custou ‑lhe algum tempo a reconhecer o meu mérito e o meu valor cá dentro. Não foi fácil, porque 
eu fui durante muito tempo a jarra das flores numa mesa. Era bonito dizer que cumpríamos 
a paridade e tínhamos uma mulher no executivo, mas em termos de decisões não tinha essa 
liberdade para as tomar (entrevista 1).

Em alguns casos, nota ‑se a existência de uma clara consciência da exclu‑
são das mulheres da esfera política, concretizada através do controlo e da crítica 
social, apelando à sua vida pessoal e familiar segundo o estereótipo de mulher 
enquanto esposa e mãe: “São extremamente afastadas e até estigmatizadas, até 
pela sua, pela maternidade (…) por várias questões (…) e mesmo que tenham valor, 
acabam por ser arredadas. Portanto, eu não posso dizer que, por ser mulher, tenha 
visto a minha ação condicionada, mas, nem sempre ajuda” (entrevista 6). Esta 
exclusão ou afastamento relaciona ‑se também com a existência de espaços e redes 
exclusivamente masculinas, onde a sua presença ainda não está normalizada, 
sendo alvo de discriminações subtis, supostamente bem ‑intencionadas:

Às vezes, eles protegem ‑me; tentam ‑me proteger de uma maneira discriminatória que eles 
não dão conta. Eles, por eles, estão a fazer o bem. Posso não ser convidada para algumas 
circunstâncias, porque eles acham que é uma circunstância de homens, mas é uma 
discriminação positiva. Para mim, é uma discriminação na mesma, não é? Eles não fazem por 
mal, mas existe e ainda se nota isso (entrevista 4).

Analisando os discursos destas mulheres políticas, destacam ‑se clara‑
mente as responsabilidades familiares como o maior entrave ao seu desempenho 
(Casaca, 2013; Cerdeira, 2009), do qual têm plena consciência, resultando conse‑
quentemente em algum desânimo:

Eu não digo que há igualdades porque não há! A vida de uma mulher é muito diferente da de 
um homem. Nós temos a vida de casa, temos os filhos… eu não posso aceitar que estou todos 
os dias, em todos os lados, em todos os convites, todos os convívios, que estou atenta a todas 
as conversas… É realmente para os homens e, por isso, é que as mulheres nunca vão conseguir 
passar a fronteira dos homens (entrevista 3).

No entanto, nem todas as entrevistadas concordam com este diagnóstico 
sobre a existência de barreiras à participação das mulheres na política, achando 
que a situação só deveria mudar de forma “natural” (entrevista 7), sem medidas 
legais de promoção da presença feminina neste âmbito. 

Inequivocamente, os resultados da análise dos discursos relativamente ao 
exercício de cargos representativos e/ou executivos por parte das vereadoras entre‑
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vistadas corrobora os resultados da investigação de Azevedo (2017). Continuam a 
ser frequentes as redes informais masculinas, ao que se junta um sentimento de 
dificuldade na gestão de um equilíbrio entre a atividade política e a vida pessoal/
familiar, a permanência do escrutínio no quotidiano das deputadas e o senti‑
mento de desconfiança que aviva a controvérsia sobre a lei, sustentada no argu‑
mento da meritocracia.

Portanto, a presença de mulheres na política local duriense segue as mesmas 
tendências que o resto de Portugal. Existem diversos obstáculos que as mulheres 
precisam de ultrapassar, começando no próprio lar (Aboim, 2012), e que são repro‑
duzidos também no âmbito das sociabilidades, quando os estereótipos de género 
ligados a espaços e tempos impõem o seu controlo social sobre as mulheres, con‑
trolo esse que em meios rurais acaba por se revelar mais apertado e sufocante. 

3. Desigualdades de género no Douro

Após a análise da presença das mulheres na política local duriense, através da 
qual ficou patente a existência de uma série de entraves e barreiras no exercício da 
política, identificado pela maior parte das vereadoras entrevistadas, pretende ‑se 
agora sintetizar as suas ideias acerca da existência, ou não, de desigualdades de 
género a um nível mais abrangente, tendo também em consideração contributos 
de estudos feministas e de género (Casaca, 2013; Perista, 2002; Stevens et al., 2014; 
Wall & Amâncio, 2007), antropológicos (Parkhurst, 1999) e turísticos (Makanse, 
2017). Os estudos de género têm avançado notavelmente nas últimas décadas, 
sendo aplicada a sua perspetiva na análise sociocultural, desvendando os meca‑
nismos e estruturas, às vezes evidentes, às vezes subtis, que, apesar dos avanços, 
mantêm a subordinação estrutural das mulheres nos mais diversos contextos da 
vida pessoal, familiar, social, política e económica das sociedades ocidentais. 

A análise de género ou com perspetiva de género, aplica ‑se no estudo das 
sociedades com o objetivo de diagnóstico e transformação da realidade:

A análise de género é o meio pelo qual obtemos informações sobre as diferenças entre homens 
e mulheres, um objetivo essencial para eliminar estereótipos e criar as condições necessárias 
para que mulheres e homens tomem decisões e se desenvolvam individual e socialmente, 
independentemente do que é estabelecido por estereótipos de género (Moreno & Cañada, 2018, 
p. 10).9

O ponto de partida da presente análise tem em atenção o diagnóstico, a 
partir dos discursos das vereadoras entrevistadas, sobre a eventual existência 

9 Tradução das autoras e autor.
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de desigualdades na sua comunidade local, com o intuito de perceber que com‑
portamentos discriminatórios persistem no mercado laboral da região, no qual o 
turismo se tem vindo a destacar nos últimos anos. Por outro lado, importa salien‑
tar a escassez de estudos sobre a sociedade duriense relativos às desigualdades de 
género. Através de uma perspetiva não feminista, os trabalhos de Parkhurst (1999) 
identificam o longo passado de capitalismo agrário baseado na vinha como um 
dos maiores entraves para a existência de uma sociedade igualitária no Douro, 
seja ao nível de classe social, seja ao nível das relações de género. Retratam a 
sociedade da vinha, na qual as mulheres não costumavam aceder à propriedade e 
na qual existia uma rígida divisão sexual do trabalho, segundo a qual as mulheres 
se situavam referencialmente no espaço doméstico e desenvolviam uma série de 
trabalhos na produção vinícola, limitados espacial e temporalmente.

Os estudos de Makanse (2017) e Makanse et al. (2018) apontam para uma repro‑
dução dos estereótipos de género na sociedade duriense, na qual a imagem da mulher 
continua muito vinculada ao contexto doméstico e dos cuidados, existindo a perceção 
de uma forte prevalência dos papéis de género tradicionais, que continuam a colocar 
as mulheres num estatuto inferior e subordinado, estando este não raras vezes inte‑
riorizado pelas próprias. Existe um consenso quase total entre as entrevistadas em 
torno da existência de desigualdades de género na sociedade duriense, que partem 
da inferiorização das mulheres e são identificadas pela maior parte das vereadoras:

Infelizmente, as questões da desigualdade de género… não podemos dizer que não existem ou 
que não somos afetadas por elas, porque em qualquer altura da nossa vida acabamos por ser 
afetadas, não é? Ou terem comportamentos connosco que consideremos que de alguma forma 
nós estamos a ser colocadas num patamar inferior porque somos mulheres (entrevista 5).

Uma das participantes vai ainda mais longe, referindo que é evidente a ausência 
das questões relativas à igualdade no debate público, sendo uma questão menospre‑
zada ou pouco evidenciada: “De facto, ainda não há muito o respeito pelas questões 
de género. Portanto, nós ainda somos muito preconceituosos e há papéis que estão 
claramente definidos ou para um sexo ou para o outro” (entrevista 6). Por outro lado, 
existem participantes que, no seu discurso, revelam uma postura de negação quanto 
à possibilidade de existir igualdade entre homens e mulheres, através de um discurso 
que naturaliza os papéis e obrigações de género: “Há coisas que são de homens e 
há coisas que são de mulheres… e ninguém me venha dizer que um homem e uma 
mulher são iguais… porque na sensibilidade das coisas são diferentes” (entrevista 3).

Num território eminentemente rural e envelhecido, é expectável que a socie‑
dade mantenha os estereótipos tradicionais de forma mais vincada, sendo mais 
lenta a evolução dos papéis de género. Isto é patente no seio familiar, que constitui 
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um espaço privilegiado de reprodução das relações não igualitárias baseadas no 
género, em que as mulheres são colocadas numa posição de inferioridade por elas 
próprias interiorizada:

No tratamento entre pais e filhos e o próprio casal? Tendo eu crescido numa aldeia, ainda hoje 
reconheço que há essa desigualdade, quer do ponto de vista do marido, quer do ponto de vista 
da mulher. A mulher encontra ‑se numa posição quase de submissão ao marido em que faz aquilo 
que o marido acha correto, tão só e quanto isso, não é (entrevista 5).

Dentro do extenso corpus de investigações sobre as realidades das mulheres, 
muitos estudos partem da diferenciação entre trabalho produtivo e reprodutivo, 
estruturantes da divisão sexual do trabalho (Casaca, 2013; Perista, 2002; Stevens 
et al., 2014; Wall & Amâncio, 2007). Segundo esta divisão, tem existido tradicio‑
nalmente uma atribuição exclusiva às mulheres do denominado trabalho domés‑
tico e/ou de cuidados, que compreende uma extensa série de tarefas e atividades 
de gestão e manutenção do lar e de atenção e cuidado à família. O trabalho de 
reprodução é caraterizado pela sua feminização, assim como pela sua falta de 
remuneração através de um salário e pela sua invisibilidade social. Em oposição, 
além de ser assalariado, o trabalho de produção de bens e serviços é reconhe‑
cido, económica e socialmente, como trabalho nas sociedades industrializadas 
(Carrasquer et al., 1998), cabendo tanto a homens como a mulheres, ainda que 
tradicionalmente mais associado aos primeiros.

Segundo a CITE (2016a, p. 6), em Portugal “as mulheres utilizam, em média, 
por semana, mais 16 horas que os homens em atividades domésticas e familiares”. 
Verifica ‑se uma sobrecarga das mulheres associada à sua adscrição às atividades 
reprodutivas, que atravessa os diversos estratos sociais e se agrava no caso das 
trabalhadoras assalariadas. Em consonância com esta situação, algumas das 
entrevistadas situam o cerne das desigualdades de género na divisão de papéis 
e tarefas entre homens e mulheres que, para além de sobrecarregar as mulheres 
com as mais diversas tarefas, as impede de usufruir do seu próprio tempo, que 
poderia ser dedicado ao descanso, ao lazer, ou a atividades para o seu próprio 
desenvolvimento pessoal e profissional:

O problema não estará em termos saído para a rua, porque nós saímos. O problema está em 
que eles ainda não entraram em casa. É que nós saímos para a rua e quando entramos temos lá 
tudo na mesma à espera; conforme deixamos de manhã, assim está à noite. Realmente é essa 
a parte que falha, e depois se não está feito em casa, a culpa é só nossa e eles podem ir sair e ir 
beber uma cerveja à esplanada para relaxar do dia e nós temos de ir passar a ferro (entrevista 1).

A mesma entrevistada retrata, ainda, a existência de um estreito controlo 
social para estas tarefas continuarem a estar sob a responsabilidade exclusiva 
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das mulheres, transcendendo o âmbito estritamente doméstico, constituindo uma 
forma de discriminação: “Quando uma de nós quebra a regra e quando uma de 
nós fica em reuniões até tarde e deixa os filhos entregues, e quando uma de nós 
não passa a ferro, ou quando uma de nós não faz o jantar, é discriminada pela 
sociedade toda” (entrevista 1). Segundo o ponto de vista de outra das entrevista‑
das, a divisão sexual do trabalho é responsável pela inferioridade das mulheres 
no acesso a determinados postos no mercado laboral:

Ainda se nota uma discrepância muito grande… também na conciliação da vida profissional e 
vida pessoal, porque as mulheres ainda têm a seu cargo muitas tarefas diárias que são atribuídas 
automaticamente pela sociedade e isso dificulta sempre um bocadinho. Acho que estamos 
melhor, acho que ainda temos um caminho enorme para percorrer… enorme (entrevista 4).

Estas perceções demonstram que duas das entrevistadas definiram as mulhe‑
res durienses segundo as suas qualidades de trabalho, onde desempenham muitas 
das tarefas quotidianas de forma solitária. Mulheres de corpos fortes, “robustas… 
sofridas” (entrevista 1), longe do estereótipo de beleza atual, nas quais se destacam 
a capacidade de trabalho, o sofrimento e a luta: “São mulheres trabalhadoras… 
eu acho que a parte lutadora é o grande adjetivo… é o grande chapéu da mulher 
do Douro” (entrevista 2).

Em suma, a sociedade duriense pode ser caracterizada pela persistência dos 
estereótipos sexistas que estão na base das desigualdades de género, começando 
nos espaços domésticos, onde é atribuído às mulheres todo um conjunto de tarefas 
e trabalhos. Este denominado “trabalho doméstico” leva a uma sobrecarga, mais 
evidente nas trabalhadoras assalariadas, que dificulta, quando não impede, o seu 
acesso a contextos como o político ou associativo, e limita os seus tempos de lazer 
(Casaca, 2013; Perista et al., 2016).

4. Mulheres e mercado laboral no Douro

Nos seguintes parágrafos pretende ‑se analisar a realidade do mercado laboral 
duriense, a partir de uma perspetiva de género, dando especial atenção ao turismo 
enquanto subsector de inserção laboral para as mulheres, que tem vindo a assu‑
mir relevância nos últimos tempos. Para além do turismo, prestar ‑se ‑á atenção a 
outros subsectores em que trabalham maioritariamente mulheres e em alguns dos 
quais se pode observar uma mobilidade sazonal. Nesta abordagem, verificou ‑se 
uma falta de dados estatísticos específicos para a região, o que se tentará colmatar 
com recurso a dados e informações de outros estudos, sempre tendo em atenção 
os discursos das vereadoras entrevistadas.
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Segundo os censos do Instituto Nacional de Estatística (INE) de 2011, em 
Portugal, 67,1% dos homens em idade laboral encontravam ‑se a trabalhar, sendo 
que somente 54,6% das mulheres se encontravam na mesma situação (INE, 2012). 
Na região duriense, apesar do crescimento nas últimas décadas, a taxa de ativi‑
dade feminina era sensivelmente inferior à média do país, situando ‑se no mesmo 
ano em 40,5% (INE, 2012). De acordo com a mesma fonte, o número de mulheres 
que trabalham no sector primário tem diminuído nas últimas três décadas, pas‑
sando de 10.447 em 1981 para 2.906 em 2011; ao passo que triplicaram os valores 
relativos às mulheres que trabalham no sector terciário, onde se inclui o turismo, 
passando de 9.645 para 27.744 trabalhadoras (INE, 2012). 

Nos discursos das entrevistadas, existe um grande consenso em torno desta 
questão, identificando os serviços como o grande sector de empregabilidade para 
as mulheres e, dentro destes, o trabalho de assistência social nas IPSS e nos cen‑
tros educativos, empregos que frequentemente se pautam pelo papel mediador 
das câmaras. Aplicando a perspetiva de género, é fácil perceber que este tipo 
de empregos de cariz social é reservado às mulheres, como uma extensão das 
tarefas domésticas e de cuidado que desenvolvem nos seus espaços domésticos, 
integrando um mercado laboral segmentado horizontalmente. Os empregos asso‑
ciados a esta esfera de limpeza, alimentação e cuidado, costumam ser subvaloriza‑
dos socialmente, o que se traduz na sua escassa remuneração: “Nós temos muitas 
mulheres a trabalhar nas IPSS, é verdade, lá está, a ideia da cuidadora, e não do 
cuidador… é a imagem da mãe, acho que é uma questão maternal, e lá está, mais 
uma vez, é uma questão cultural” (entrevista 1).

Apesar do relevante decréscimo da inserção laboral feminina no sector agrá‑
rio, algumas das entrevistadas, nomeadamente dos concelhos mais rurais, conti‑
nuam a identificar a agricultura como um importante sector de inserção laboral 
para as mulheres durienses. O seu trabalho no sector primário é retratado como 
temporal e limitado aos momentos de elevada necessidade de mão de obra: 

Os homens acabam por ter sempre trabalho na vinha, no olival. A procura por homens para 
esse tipo de tarefas é sempre maior. As mulheres apenas são chamadas sazonalmente, na altura 
da vindima, na altura da apanha da azeitona, na altura da apanha das vides. Por isso, o papel 
da mulher na agricultura, pelo menos aqui na nossa Terra Quente, está bastante condicionado 
(entrevista 5).

A vinha é o mais importante subsector agrário no Douro e constituía, em 
tempos passados, o sector de inserção laboral principal de homens e mulheres. 
Atualmente, apesar das mudanças ao nível da modernização e mecanização, 
este subsector continua, segundo várias entrevistadas, a reproduzir a divisão 
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sexual do trabalho, realidade já registada por Parkhurst (1999): “No Douro, há 
trabalhos que eram dos homens e ainda continuam… os homens é que sabiam 
podar, como a enxertia… e as mulheres apanhavam as vides. Portanto, eles cor‑
tam e elas apanham as vides” (entrevista 1). Outros subsectores apontados como 
importantes na inserção laboral feminina, nomeadamente na área dos serviços, 
são o atendimento ao público e o trabalho em escritórios: “Sem dúvida que a 
mulher, a meu ver, tudo o que seja a prestação de serviços, tudo o que seja aten‑
dimento, a mulher, querendo, está na linha da frente em qualquer uma dessas 
funções” (entrevista 5).

Uma das questões mais conhecidas em torno das desigualdades de género em 
contexto laboral é o gap salarial (pay gap), que atravessa todos os subsectores e devido 
ao qual as mulheres recebem salários mais baixos que os homens, independente‑
mente dos seus níveis de formação.  Esta realidade parece reproduzir ‑se na região, 
nomeadamente nos trabalhos rurais, onde para além da temporalidade, a desigual‑
dade salarial é a prática discriminatória mais referida como ligada ao sector agrá‑
rio: “Se formos a um trabalho rural, vamos sentir aqui uma grande desigualdade de 
género, em que de facto a mulher não é tão bem paga como o homem” (entrevista 2).

Por outro lado, o termo segregação vertical refere ‑se à dificuldade de acesso 
das mulheres aos postos de tomada de decisão nas organizações ou empresas. 
O termo “teto de vidro” (glass ceilling) refere ‑se às barreiras invisíveis, não legais, 
que dificultam a progressão das mulheres nas carreiras profissionais, fortemente 
enraizadas nos estereótipos e papéis de género tradicionais, especialmente na 
imagem da mulher enquanto reprodutora e cuidadora: “Nos cargos de direção 
e de gestão é mais difícil de assumir, socialmente, que uma mulher é tão capaz 
como um homem. Assim, a primeira perceção é essa… Antes de a conhecerem 
suspeita ‑se mais da competência de uma mulher” (entrevista 4).

Em resumo, no mercado laboral duriense, verifica ‑se a reprodução dos meca‑
nismos de desigualdade no que toca à inserção laboral das mulheres (Perista et 
al., 2016; Torres et al., 2004) que, com uma taxa de atividade inferior a outras 
zonas de Portugal, se tem concentrado no sector terciário, reforçando a segregação 
horizontal, com baixos salários e barreiras que dificultam o seu acesso a cargos 
de relevância.

5. Género e turismo no Douro: uma relação atravessada por desigualdades

Uma das questões centrais nos estudos de género e turismo refere ‑se à femini‑
zação do trabalho turístico (Soria & Teigeiro, 2019), uma realidade que tem sido 
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constatada a nível mundial (EIGE, 2016). Tomando como base a análise de Costa 
et al. (2011, p. 41), a taxa de feminização no sector turístico português (60,1%) é 
claramente superior à da média do mercado laboral (47,2%), mostrando que o 
sector é um dos grandes empregadores da força de trabalho feminina. Segundo 
a CITE (2017, p. 29), as atividades de “alojamento, restauração e similares” estão 
fortemente feminizadas, com 57,6% dos postos de trabalho ocupados por mulhe‑
res. Grande parte dos empregos nestes campos não requerem uma qualificação 
especial, já que as tarefas que os compõem são atribuídas às mulheres como algo 
“natural” (Moreno & Cañada, 2018), algo claramente visível nos discursos anali‑
sados:

Maioritariamente, na parte de hospedagem, isso naturalmente versa sobre o sexo feminino, 
é quase natural e quase orgânico. Quem faz maioritariamente esse serviço são as mulheres, 
porque gostam de decoração, porque têm mais apetência e aí vê ‑se que o turismo versa um 
bocadinho sobre a parte feminina… Naturalmente, a restauração também tem muita mulher 
na cozinha. Aqui o que é considerado típico de gastronomia também ainda está muito ligado às 
mulheres. Infelizmente, o turismo para as mulheres passa por isso; infelizmente ainda só passa 
por isto (entrevista 1).

Na região do Douro, os dados proporcionados para este estudo pelo Gabinete 
de Estudo e Planeamento (GEP), relativos aos quadros de pessoal no período entre 
2010 e 2017, revelam o seguinte: no subsector da restauração, as mulheres ocupa‑
ram uma média de 64,8% dos postos de trabalho, percentagem que desce para 
45,9% no subsector das agências de viagem e outros operadores turísticos. Fica 
a evidência de uma concentração da mão de obra feminina num subsector cujas 
tarefas são muito próximas do trabalho doméstico e reprodutivo, frente à mas‑
culinização de um outro subsector caracterizado por outro tipo de tarefas, mais 
próximas do que se entende por trabalho produtivo. Esta realidade responde aos 
processos de segregação horizontal, que seguem estereótipos de género e impli‑
cam a concentração de mulheres em determinados postos de trabalho. Uma das 
consequências da naturalização desta realidade leva a que este tipo de segregação, 
tão característica do emprego feminino no turismo, não seja considerada discri‑
minatória:

Geralmente, ninguém vai procurar um senhor para fazer limpezas numa casa, assim como não 
vão procurar uma senhora… para fazer entregas num carro e caixas. Eu costumo dizer que há 
uma área em que ainda continuamos… se calhar, as mulheres porque têm mais jeito para uma 
coisa e os homens para outra. E nisso, não vejo mal nenhum, nem acho discriminação, porque 
estamos mais moldadas para algumas coisas (entrevista 3).

Quanto à segregação vertical, os trabalhos de Carvalho et al. (2014, 2019) 
confirmam que, ao terem uma baixa representação nos cargos com responsabi‑
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lidade executiva, as mulheres representam uma força laboral subestimada pelo 
sector. Verifica ‑se, portanto, a existência de tetos de vidro no turismo português, 
o que, presumivelmente, deve acontecer também na região.

Para que a análise das barreiras que as mulheres enfrentam no momento 
de progredir nas suas carreiras profissionais seja compreendida em toda a sua 
complexidade, é necessário trazer a terreiro um outro conceito complementar: 
os “pisos pegajosos” (sticky floors), expressão metafórica apresentada por Cathe‑
rine Berheide em 1992 para se referir à precariedade associada aos empregos 
feminizados e às grandes dificuldades que as mulheres encontram para aceder 
a outros empregos e melhorar as suas condições laborais. Berheide afirmou que 
o principal problema das trabalhadoras não seria tanto alcançar postos de rele‑
vância hierárquica, mas sair dos empregos situados no nível inferior da escala 
laboral (Morgan, 2015). Esta problemática manifesta ‑se na análise da CITE, 
segundo a qual,

A maior fragilização dos vínculos contratuais, a insegurança de emprego e o trabalho a tempo 
parcial involuntário atingem, sobretudo, a população trabalhadora feminina, estando associados 
a uma degradação das condições de emprego (baixos salários, escassas oportunidades de 
desenvolvimento profissional e de acesso a benefícios sociais, fraca ou nula proteção social e 
inerente risco de exclusão económica e social (CITE, 2016b, p. 2).

Segundo Costa et al. (2011), o turismo (sem ter em conta as agências de via‑
gem) é a terceira atividade laboral mais mal paga do mercado laboral português, 
sendo que, no geral, a diferença nos salários aumentou tendencialmente no período 
1998 ‑2009. Do mesmo modo, estas autoras demonstraram não só a existência de 
uma crescente desigualdade salarial entre homens e mulheres no turismo, conside‑
rado um dos sectores com salários mais baixos, mas também que essa desigualdade 
é tanto maior quanto mais se ascende na carreira profissional, constituindo uma 
clara consequência da desigualdade de género baseada nos processos de segregação 
horizontal e vertical do mercado laboral turístico. Makanse (2017) corroborou as 
apreciações dos trabalhos da equipa da Universidade de Aveiro, baseando ‑se na 
análise das próprias perceções de uma série de trabalhadoras no turismo duriense: 
“O trabalho na indústria do turismo na região mostrou ‑se muito exigente e árduo, 
através de extensas horas de trabalho, turnos noturnos e em fins de semana e o 
desempenho de uma grande variedade de tarefas, apesar do facto de a maioria das 
mulheres ainda realizar a dupla jornada de trabalho”10 (Makanse, 2017, p. 107).

Numa região em que o trabalho das mulheres se tem reorientado da agri‑
cultura para o sector terciário, o turismo, tal como sucede em outros subsectores 

10 Tradução das autoras e autor.
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feminizados (IPSS, educação, atendimento), aparenta ter absorvido a mão de obra 
feminina, em consonância com os estereótipos de género, ainda muito presentes 
na sociedade.

6. Igualdade de género: potencialidades do turismo vs. cegueira das instituições

Constatou ‑se a persistência dos estereótipos de género que conduzem a uma sobre‑
carga de trabalho na vida das mulheres, a quem ainda é atribuído em exclusivi‑
dade o trabalho reprodutivo e a concentração numa série de empregos caracteriza‑
dos pela sua temporalidade, baixos salários e subordinação dentro das hierarquias 
do mercado laboral. Assim, considera ‑se necessário refletir sobre a pertinência 
e necessidade de acionar políticas ou medidas de apoio às mulheres capazes de 
transformar esta realidade. Estará o turismo, como suposta “panaceia” ou solu‑
ção para os males do mercado laboral, realmente a facilitar uma inserção laboral 
feminina respeitando o princípio de igualdade? Ou contribui simplesmente para 
que se continuem a reproduzir as desigualdades de género pré ‑existentes? Fergu‑
son (2011), pioneira na aplicação da perspetiva de género na análise do turismo, 
considera que, apesar das desigualdades ligadas à segregação do mercado laboral 
turístico, poder ‑se ‑ia pensar que, ao mesmo tempo, este pode contribuir para uma 
melhoria da autonomia pessoal e económica das mulheres. Este pensamento é 
partilhado por diversas autoras e autores, que acham que o emprego no turismo 
pode ter efeitos positivos na situação das mulheres e contribuir para a igualdade 
de género (Costa et al., 2015; EIGE, 2016; Makanse, 2017). No entanto, no estudo 
de Makanse et al. (2018, p. 54), considera ‑se que

Ainda há vários obstáculos que limitam a capacidade das mulheres de aceder a oportunidades 
criadas pelo turismo. Se os benefícios para as mulheres e sua posição de emprego na indústria 
do turismo quiserem ser maximizados, as iniciativas de desenvolvimento do turismo devem 
ser planeadas com cuidado, sendo necessária a aplicação de políticas de igualdade de género 
no território.11

O estudo de Makanse (2017) ajuda a perceber como as trabalhadoras do 
turismo no Douro enfrentam uma série de entraves à inserção no mercado labo‑
ral, frequentemente associados à sobre ‑exploração, quer no trabalho assalariado, 
quer no trabalho por conta própria. Neste contexto, parece razoável questionar 
a inexistência de medidas ou políticas de redução das desigualdades de género 
na região, que, como evidenciado anteriormente, afetam as vidas das mulheres 
nos diversos sectores de inserção laboral, o que é claramente visível no turismo, 

11 Tradução das autoras e autor.
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caraterizado pela sua feminização. Nas entrevistas realizadas, ficou patente a 
inexistência de qualquer medida política de fomento à igualdade de género ou 
de diminuição das desigualdades nos seus municípios. Nenhuma das câmaras 
municipais durienses dispõe de acordos ou convénios com a CIG, não tendo sido 
desenvolvidos programas nem ações de forma estruturada para além dos protoco‑
los anteriormente citados. Nas entrevistas realizadas, a única referência neste sen‑
tido dá conta de um futuro projeto intermunicipal, vinculado ao apoio às mulheres 
vítimas de violência, a manifestação mais brutal das desigualdades baseadas no 
género: “Estamos sempre muito presentes com elas. Ainda agora vamos assinar 
um protocolo que já foi debatido, que já foi trabalhado pelos vários municípios, de 
um gabinete de apoio à violência doméstica aqui na região” (entrevista 4).

A inexistência de políticas de igualdade no território duriense é encarada de 
diversas formas. Algumas vereadoras consideram que não é necessário desenvol‑
ver ações promotoras das capacidades e potencialidades das mulheres do Douro 
por não se verificarem problemas, ocultando, assim, a existência de um amplo 
leque de desigualdades de género que travam as possibilidades das mulheres na 
sua vida social e laboral, simplesmente porque acreditam que elas não necessitam 
de apoio, dada a sua capacidade de resiliência, e que conseguirão atingir os seus 
objetivos mesmo quando sujeitas às adversidades do mercado laboral: “Nós não 
trabalhamos a questão da igualdade, muito sinceramente… porque… é o que eu 
digo, nunca sentimos essa necessidade” (entrevista 1); “Não sei o que se pode 
fazer, porque eu acho que não há nada para fazer” (entrevista 3).

Entre os discursos analisados, apesar de ser maioritária a impressão da exis‑
tência de desigualdades de género na região, encontra ‑se também quem considera 
que estas não existem, negando, portanto, a pertinência de ações promotoras da 
igualdade. Aliás, as mulheres surgem como “culpadas” da sua própria condição 
social, ocultando a existência de estruturas de desigualdade que determinam de 
certo modo as suas oportunidades: “Eu, nestas coisas, eu acho que não tinha que 
ser ninguém a estimular. As pessoas é que têm que ir para a frente, e fazê ‑lo… Eu 
acho que também vem das pessoas terem vontade de… se calhar, as mulheres às 
vezes acanham ‑se, acomodam ‑se, não sei. Não pode ser” (entrevista 7).

Outros discursos reforçam a ideia de que o esforço para quebrar as barreiras 
de género tem de partir das próprias mulheres. Assim, não se trataria de desenvol‑
ver ações de apoio, mas sim de elas próprias assumirem um papel proactivo, não 
se intimidando face às imposições restritivas e discriminatórias da comunidade 
local: “As mulheres querendo, pode ser em qualquer lado, assim tenhamos von‑
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tade. Porque nós não somos inferiores a ninguém nem a nada. Havendo vontade, 
sinceramente eu vejo a mulher a desempenhar qualquer função” (entrevista 5).

Porém, nem todas as entrevistadas se mostram conformadas com a ausência 
de medidas corretivas das desigualdades, o que abre uma janela à possível futura 
implementação de medidas neste sentido: “Muito honestamente, especificamente 
não. É pena, porque nós poderíamos fazer qualquer coisa neste sentido de forma 
específica, mas não” (entrevista 6).

Apesar da inexistência de políticas específicas a favor da igualdade, existem, 
em alguns dos municípios, certas práticas que evidenciam a existência de uma 
consciência sobre a necessidade de agir para incentivar a presença das mulheres 
nas atividades formativas: “Procuramos que não haja discriminação. Aliás, até 
pelo contrário, nós vamos buscar público… ou seja, podemos até às vezes fazer 
alguma discriminação positiva em relação ao género feminino. Há uma tendência 
em convocarmos e irmos motivar algumas mulheres que podem, um dia depois, 
ter outros trabalhos nessa área” (entrevista 4). Também num outro caso transpa‑
rece uma certa consciência da necessidade de assegurar a presença de mulheres 
nas diversas atividades que se organizam para apoiar o sector turístico, mas sem a 
pertinência de organizar eventos exclusivamente dirigidos às mulheres: “Nós não 
distinguimos se é masculino ou feminino, apesar de que, quando fazemos algum 
evento para ajudar estes operadores turísticos, ressalvamos sempre que venham 
senhoras” (entrevista 2).

Por outro lado, quando confrontadas com questões ligadas ao empreende‑
dorismo na área do turismo, várias vereadoras referiram as diversas formas de 
alojamento local, principalmente o turismo rural, como uma área com muitas 
potencialidades para as mulheres e que está a ser aproveitada por algumas, ape‑
sar da ausência de medidas promotoras específicas. O empreendedorismo surge, 
assim, como uma oportunidade de inserção no mercado laboral. Todavia, segundo 
um estudo recente do Instituto de Fomento e Desenvolvimento do Empreende‑
dorismo em Portugal, entre os entraves apontados pelas mulheres portuguesas 
para empreender negócios surgem o “estereótipo feminino e as expectativas da 
sociedade como as principais limitações a empreender – 55,30% e 57,14%, respeti‑
vamente” (IFDEP, 2014, p. 80). 

O relato de uma das entrevistadas alude à existência de programas da banca 
privada que beneficiam ou discriminam positivamente os pedidos de crédito para 
empreender algum negócio. Mas este tipo de medidas não é aplicado pelo sector 
público. No que respeita ao Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), 
uma pesquisa online permite verificar que não existem medidas específicas de 
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promoção da igualdade nos centros existentes na região. Esta situação repete ‑se 
nas políticas camarárias, que consideram que os apoios específicos a mulheres 
empreendedoras seriam discriminatórios: “Diretamente para o empreendedo‑
rismo sim, mas não discriminando os géneros” (entrevista 4). Este facto permite 
compreender que, apesar de se verificar a tentativa por parte das mulheres em 
apostar na criação do próprio emprego como fuga a barreiras relacionadas com 
discriminação em empregos por conta de outrem, o caminho não é fácil, em 
grande medida devido aos obstáculos provenientes dos estereótipos de género, 
como mostra Makanse (2017). Uma das empresárias entrevistadas, proprietária de 
um restaurante, relatou as dificuldades e obstruções que a comunidade local lhe 
colocou, boicotando o seu negócio, por desafiar as normas de género: “Isto acon‑
teceu porque este era um projeto diferente: digamos, um projeto feminino, e aqui 
no Douro ainda são os homens que podem ter a ideia, ser donos do negócio e ser 
o chefe – e assim criou algum desconforto na aldeia…” (in Makanse, 2017, p. 70).

A inexistência de medidas ou ações promotoras do empreendedorismo femi‑
nino leva a que as mulheres que decidem criar o seu próprio emprego tenham de 
fazer um enorme esforço extra para vencer as barreiras colocadas pela sociedade 
local, o que acresce à já mencionada dupla jornada.

7. Conclusões

La industria del turismo en Portugal parece tener un largo camino por recorrer hasta que 
pueda considerarse una industria verdaderamente “amigable para las mujeres”  

(Carvalho et al., 2014, p. 25).

Ao longo deste trabalho tentou ‑se demonstrar a existência de uma série de desi‑
gualdades que afetam as mulheres durienses, tanto na sua vida pessoal e familiar 
como na sua inserção laboral e no exercício da atividade política e representativa. 
Estas desigualdades, presentes no país e no contexto europeu, têm levado as ins‑
tituições a implementar uma série de estratégias e medidas corretivas, de aplica‑
ção num âmbito nacional e supranacional, constituindo um eixo privilegiado de 
atuação política.

Considerando os resultados do presente estudo, fica claro que existe nas 
participantes, a consciência deste problema social a nível local e uma incapacidade 
de o combater a partir da política. Ainda segundo as entrevistadas, permanece 
também um sentimento de impotência perante a escassez de oportunidades 
no contexto local para fazer face à precariedade e desemprego característicos 
do interior norte de Portugal. No que toca ao sector turístico na região, o seu 
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crescimento nos últimos anos aparenta não ser suficientemente consistente e 
abrangente para se refletir na qualidade de vida dos habitantes locais, ou até 
mesmo para ajudar a combater questões sociais, como os comportamentos de 
discriminação de género. 

Na perspetiva das vereadoras entrevistadas, o contexto histórico e as tradições 
das aldeias do Douro continuam a contribuir para a reprodução de papéis de 
género desiguais, deixando as mulheres em situações inferiores e subordinadas. 
Os seus discursos concordam maioritariamente com este diagnóstico, ainda que 
mostrem diversas nuances quanto à origem das desigualdades e aos possíveis 
caminhos para a sua erradicação. Do nosso ponto de vista, a inexistência de 
políticas ou medidas de promoção de uma sociedade igualitária que promovam 
as capacidades e o potencial das mulheres do Douro deixa entregue à sorte a 
possibilidade de um caminho em direção a uma sociedade mais justa e equitativa, 
na qual o contributo das mulheres, que representam metade da população, seja 
reconhecido e potencializado.

Ainda que nem sempre se cumpra na íntegra, a Lei da Paridade ativou uma 
série de medidas para assegurar a presença das mulheres na esfera política, que‑
brando pouco a pouco as barreiras que impediam o seu acesso à vida pública e 
facilitando o seu exercício político. No entanto, considera ‑se necessário o alarga‑
mento de medidas de ação positiva a outros domínios de promoção da igualdade, 
que poderiam partir da sensibilização social, contrariando os discursos negacio‑
nistas da desigualdade e os estereótipos associados a homens e mulheres. Urge 
um trabalho nas áreas identificadas como perpetuadoras da desigualdade, entre 
as quais se destaca a situação laboral das mulheres, sobrecarregadas pelos traba‑
lhos produtivos e reprodutivos. O Estado português disponibiliza uma série de 
recursos suscetíveis de serem mobilizados para este fim.

Numa sociedade que guarda a memória da Dona Antónia Ferreira, a “Fer‑
reirinha”, mulher exemplar da capacidade das mulheres para inovar e ultrapassar 
barreiras, constata ‑se a falta de medidas de apoio às mulheres empreendedoras, 
que poderiam encontrar no turismo um sector aliado no seu processo de desen‑
volvimento pessoal e profissional.

Apesar de se reconhecer que o turismo exerce um impacto significativo na 
empregabilidade do género feminino, ainda não se percebe claramente se este 
novo dinamismo social, potenciado pelo aumento do turismo na região, será 
capaz de modificar atitudes e comportamentos individuais de igualdade de género 
em termos locais.
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Tendo em conta a afirmação de Carvalho et al. (2014) que abre este conjunto 

de reflexões conclusivas, no longo caminho a percorrer para que o turismo possa 

ser considerado um sector benéfico para as mulheres, evidencia ‑se a necessidade 

de contar com políticas e medidas que colmatem as desigualdades de género, 

que contrariem os estereótipos de género e abram as portas à concretização dos 

contributos e potencialidades das mulheres do Douro.
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1. Introdução

O turismo é, quase inevitavelmente, um campo perpassado por muitas visões, 
tensões e disputas sociais (Abbink, 2004; Boissevain & Theuma, 1998; Dredge, 
2010; Robinson, 1999; Yang et al., 2013). Esta heterogeneidade e muitas das cli‑
vagens a ela associadas são particularmente notórias nas perspetivas, poderes e 
projeções que se manifestam quando se discute o caminho a seguir em termos de 
planificação e desenvolvimento turístico de um determinado contexto (Dredge & 
Jamal, 2015; Healy et al., 2012; McCool, 2009). Tal sucede, desde logo, entre dife‑
rentes agentes de sectores (público, privado e terceiro sector) com distintas lógicas 
e interesses, e, por vezes, com outras prioridades que não o turismo, pelo menos 
na sua forma massificada. Mas também sucede entre instituições e agentes do 
mesmo sector, formalmente consonantes, com competências que, a priori, pare‑
cem poder coexistir num registo de subsidiariedade e/ou de complementaridade. 
É este o caso das entidades públicas com responsabilidades diretas no âmbito do 
turismo (Dredge & Jenkins, 2003; Jeffries, 2007; McLeod & Airey, 2007). Geral‑
mente situadas em diferentes escalas da arquitetura político ‑administrativa nacio‑
nal, os modos como estas entidades percebem, planeiam e promovem o destino 
turístico evidenciam distintos racionais e experiências, e relações muito diversas 
com o território. 

Tendo em conta a diversidade de “estilos de pensar” institucionais (Douglas, 
2007) e tomando como referência empírica a região do Douro (NUTS ‑III), procura‑
mos realizar através do presente texto uma análise de perfil comparativo dos prin‑
cipais pontos de vista que encontramos em duas localizações, estruturalmente 

16. CAPÍTULO
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contrastantes, do circuito das políticas públicas para o turismo: por um lado, os 
planos estratégicos de desenvolvimento turístico nacional e os planos de alcance 
mais regional induzidos e tutelados pelo poder central; por outro lado, os muni‑
cípios durienses, na figura dos respetivos técnicos de turismo. Os objetivos que 
presidem à análise passam, fundamentalmente, por compreender e confrontar os 
sentidos dos planos de política turística produzidos sobretudo à escala nacional e 
os sentidos dos discursos de técnicos municipais que têm uma experiência muito 
próxima do território e são, localmente, protagonistas relevantes na definição de 
caminhos para o turismo. Procuramos, assim, traduzir convergências, ambigui‑
dades e divergências entre distintos estratos institucionais, bem como entre a polí‑
tica idealizada à distância, em texto, e a política in situ, em prática e da prática. 
Tal proporcionará pistas para se perceber porque é que algumas políticas públicas 
(centrais) para o turismo não saem do papel e encontram resistências e inércias – e 
justificações para tal – à escala local.1 

Os elementos empíricos usados na construção deste texto resultaram de uma 
estratégia metodológica mista que integrou a pesquisa documental e o grupo focal 
como procedimentos de pesquisa centrais. Partindo do pressuposto de que os 
documentos são artefactos etnográficos reveladores de práticas de conhecimento 
(Lowenkron & Ferreira, 2014), semânticas, racionalidades, poderes e disposições 
ideológicas, analisámos os principais documentos que dão forma a políticas de 
turismo que, direta ou indiretamente, contemplam o contexto duriense. O propó‑
sito foi olhar através destes documentos (Hull, 2012) e abrir portas para o enten‑
dimento dos ideários e ambições que comportam, sobretudo no que diz respeito 
ao planeamento e desenvolvimento turístico. A par desta pesquisa documental, 
foram realizados no dia 16 de janeiro de 2019 dois grupos focais com 15 técnicos 
municipais de turismo, representando 11 dos 19 concelhos da região do Douro. 
Foi possível, assim, aceder às vozes daqueles que, enquanto profissionais e de 
forma mais imediata e integrada, se relacionam com o fenómeno turístico e são 
confrontados com a urgência reflexiva de pensar os rumos que o mesmo toma ou 
poderá vir a tomar nos seus territórios. Num registo complementar, o processo de 
recolha de dados e a análise aqui desenvolvida beneficiaram ainda dos contribu‑
tos proporcionados pelo nosso envolvimento, desde meados de 2016, em muitas 
outras ações de trabalho de campo realizadas no quadro do projeto de investiga‑
ção Dourotur (www.dourotur.utad.pt). 

1 Isto é particularmente relevante se considerarmos o que é dito por Dodds e Butler (2010, pp. 35 ‑36): 
“research on the implementation of tourism policy in general is weak. […] The majority of studies of 
tourism policy have been an analysis for policy rather than an analysis of policy”. 
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2. Políticas e planeamento turístico 

A organização e a evolução do turismo num dado contexto são, geralmente, con‑
figuradas por políticas que, de modo mais ou menos imediato e a vários níveis, 
têm repercussões significativas no fenómeno. Estas políticas são constituídas por 
um conjunto relativamente amplo de elementos, tais como: “regulations, rules, 
guidelines, directives and development/ promotion objectives and strategies that 
provide a framework within which the collective and individual decisions directly 
affecting tourism development and the daily activities within a destination are 
taken” (Goeldner & Ritchie, 2012, pp. 326 ‑327). A construção destes quadros nor‑
mativos envolve, diversas instituições públicas, mas também organizações não‑
‑governamentais e mesmo entidades privadas. O grupo das principais entidades 
que intervêm na formulação das políticas de turismo é designado por Elliott (1997) 
como “comunidade política” (policy community), ou seja, “the key organizations 
and actors who participate in policy and who are continually in touch with and 
talking to each other about tourism issues” (Elliot, 1997, p. 71). Independente‑
mente da natureza destas organizações e atores, as suas opções não são axiologi‑
camente neutras, por mais sustentadas que estejam na suposta racionalidade da 
ciência e da técnica. Seja no campo do turismo ou em qualquer outro, as políticas 
estão intrinsecamente associadas a determinados valores e ideologias, compor‑
tando sempre uma qualquer “visão do mundo”, uma qualquer estrutura de sentido 
(Shore et al., 2011; Wedel et al., 2005) ou, como diria Douglas (2007), um “estilo de 
pensamento” institucional que funciona como esquema representacional primá‑
rio constituinte da “base social da cognição”. 

A “racionalização tecnocrática” é um dos traços marcantes da generali‑
dade das políticas públicas, tornando ‑as muito dependentes de conceptualiza‑
ções de especialistas (experts) que constroem o mundo com base em abstrações 
técnicas universais, supostamente neutras e objetivas, de modo a facilitar e 
legitimar as ações de quem governa (Prince, 2016).2 Além desta propensão tec‑
nocrática, as políticas e o planeamento do turismo tendem a reproduzir lógicas 
neoliberais que vislumbram a promoção das atividades turísticas segundo um 
prisma economicista ‑desenvolvimentista, negligenciando outras dimensões 
importantes (v.g., sociais, ambientais) e fazendo crer que o interesse público 
está devidamente salvaguardado mediante a prosperidade empresarial e o 
crescimento económico (Dredge & Jamal, 2015). Ao analisar modelos de pla‑

2 Como destaca Roszak (1969, pp. 7 ‑8) num texto pioneiro sobre a tecnocracia: “who govern justify 
themselves by appeal to technical experts who, in turn, justify themselves by appeal to scientific 
forms of knowledge. And beyond the authority of science there is no appeal”. 
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neamento turístico em vários contextos, Moscardo (2011) conclui, justamente, 
que as representações sociais e as orientações dominantes aí presentes reme‑
tem para um economicismo muito estrito e acabam por ficar à margem dos 
processos mais amplos de desenvolvimento: “most planning models were nar‑
rowly focused […] paid little attention to non ‑economic factors and did not 
integrate into wider development processes” (Moscardo, 2011, p. 423). Por outro 
lado, estes mesmos modelos evidenciam conceções que reforçam o poder dos 
“especialistas” tecnocráticos: “that supports the power of external agents or 
planning specialists as central to the tourism planning process, and central to 
its ‘success’” (Moscardo, 2011, p. 429). 

O resultado mais imediato de planos de desenvolvimento turístico domina‑
dos por lógicas de mercado e fundados nas diretrizes técnicas de especialistas é 
a exclusão de saberes e interesses locais (Healy et al., 2012), marginalizando ‑se 
a voz de pessoas profundamente familiarizadas com os territórios e que serão 
as primeiras a lidar com os complexos desafios suscitados pela expansão do 
turismo. A inexistência de uma participação generalizada, efetiva e continuada 
dos locais em processos de tomada de decisão – situação de não ‑reconhecimento 
potencialmente responsável por tensões e conflitos sociais (Honneth, 2003) – 
é indissociável das próprias assimetrias de poder a que estão sujeitos face ao 
estatuto (e autoridade) dos técnicos ‑especialistas (Turner, 2001) e à capacidade 
económica e influência de elites nacionais ou mesmo transnacionais. A preva‑
lência deste elitismo e de uma tecnocracia produtora de planos centralizados 
para o turismo configura um cenário bastante paradoxal, sobretudo se consi‑
derarmos que a estratégia de futuro, cada vez mais consensual e valorizada, de 
se compatibilizar o turismo e a sustentabilidade (Edgell, 2016; Wood, 2017) só é 
viável se delineada com base numa ampla participação da sociedade civil. Para 
tal, é preciso ir muito mais além do tokenismo das comuns políticas simbólicas, 
de fachada, que criam meros simulacros de participação pública, como ressal‑
vam Healy et al. (2012, p. 468): “Citizens are given space to give views but they 
have little actual input in decision ‑making. Replacing tokenistic consultation 
with meaningful and inclusive participatory processes thus remains a major 
challenge”. 

A implementação de processos políticos mais inclusivos, sensíveis à com‑
plexidade de visões e agendas que caracterizam o sistema turístico (Jamal & 
McDonald, 2011) é, frequentemente, realizada de forma minimalista e no qua‑
dro da hegemonia neoliberal, acolhendo agentes e imperativos de mercado em 
detrimento das vozes de base, das populações mais diretamente implicadas no 
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desenvolvimento turístico (Dredge & Jamal, 2015) e da legitimidade para colocar 
os seus direitos acima dos direitos das grandes empresas (Higgins ‑Desbiolles 
et al., 2019). De modo a ultrapassar este enviesamento estrutural e prosseguir 
no sentido de configurações socialmente mais transversais e democratizantes 
– assentes na coprodução de conhecimento e cogestão das políticas e planos 
de desenvolvimento turístico (Dredge & Jenkins, 2011) – é fundamental uma 
estrutura de planeamento ‑governança inclusiva, multinível, descentralizada e 
colaborativa (Healy et al., 2012; Ruiz ‑Ballesteros & Brondizio, 2013; Wray, 2011), 
onde as expectativas locais possam repercutir ‑se de forma sistemática e produ‑
zir efeitos práticos. No caso português, recentemente, foi dado um passo rele‑
vante no sentido desta descentralização através do decreto ‑lei 99/2018, de 28 de 
novembro (Presidência do Conselho de Ministros, 2018). Este instrumento legal 
transfere competências significativas para as Comunidades Intermunicipais 
(CIM), nomeadamente a definição e implementação à escala sub ‑regional do 
plano regional de turismo, a promoção dos atrativos turísticos locais no mer‑
cado interno e a identificação e coorganização dos eventos considerados mais 
relevantes para a sub ‑região. 

Nestas novas circunstâncias, as câmaras municipais e, mais em concreto, os 
seus técnicos de turismo poderão assumir um papel bastante importante na cria‑
ção de condições favoráveis à participação da sociedade civil local e na mediação 
entre esta e as esferas tecnocráticas governamentais onde se formalizam as gran‑
des linhas políticas do planeamento turístico nacional. À partida, a proximidade e 
o conhecimento detalhado do território facilitam ‑lhes a implementação de proces‑
sos participativos e proporcionam ‑lhes coordenadas para pensar indutivamente o 
turismo, não ficando reféns de meras abstrações técnicas. Por outro lado, o facto 
de serem técnicos assegura ‑lhes legitimidade e capital conceptual para que os seus 
municípios, sobretudo como integrantes das CIM, assumam maior protagonismo 
em dinâmicas bottom ‑up das políticas públicas, dando expressão às vozes locais 
nas estratégias de desenvolvimento turístico. Embora fundamentais, os localis‑
mos não têm de pressupor um cenário de completa descentralização, nem tam‑
pouco a dispensa do pensamento mais conceptual e dedutivo dos especialistas do 
planeamento turístico, sob o risco de se resvalar para um certo paroquialismo em 
termos de perspetivas e reivindicações (Healy et al., 2012; Wray, 2011). Aliás, como 
constataremos a seguir, as visões estratégicas dos planos cimeiros para o turismo 
duriense e as formulações locais, na figura dos técnicos municipais, ainda que 
pautadas por distintos estilos e ideários, não são necessariamente antinómicas e 
podem ser compatibilizadas. 



D O U R O  T U R Í S T I C O

• 422 •

3. Planos cimeiros (e seus ideários) para o turismo duriense

A política do turismo portuguesa emana predominantemente do Ministério da 
Economia, no qual existe uma Secretaria de Estado do Turismo responsável pelas 
grandes linhas estratégicas de promoção do desenvolvimento turístico nacional, 
em articulação com outros ministérios, e em estreita interdependência com orga‑
nismos desconcentrados do Estado e com as entidades regionais de turismo (Bar‑
ros, 2016; Neto 2013). Desta arquitetura institucional resultaram nas últimas duas 
décadas, sensivelmente, vários quadros políticos – uns mais de escala regional, 
outros de âmbito nacional – que importa considerar na análise da organização e 
do desenvolvimento do turismo no Douro. Destacam ‑se, desde logo, o Plano de 
Desenvolvimento Turístico do Vale do Douro (PDTVD) (Comissão de Coordena‑
ção e Desenvolvimento Regional do Norte [CCDRN], 2004) e o Plano Estratégico 
Nacional de Turismo (PENT), aprovado pelo governo português em 2007 (Turismo 
de Portugal, 2007), reformulado em 2011 e com um horizonte avaliativo em 2015. 

O PDTVD foi realizado a partir de uma resolução do Conselho de Minis‑
tros – nº 139/2003, de 29 de agosto (Presidência do Conselho de Ministros, 2003) 
– na qual se identificava o Douro como “zona de excepcional aptidão e vocação 
turística” e uma das zonas com maior potencial turístico do país (CCDRN, 2004). 
O foco territorial deste plano tinha como eixo o rio Douro e não apenas a região 
do Douro NUTS ‑III. O rio Douro era considerado um dos rios mais românticos do 
mundo (CCDRN, 2004, p. 1) com um potencial de grande relevo na linha de um 
turismo sustentável. Este plano, elaborado com dados de 2001, pretendia servir 
como instrumento de planeamento e de aumento do investimento, gerar emprego 
e riqueza, promover e dinamizar o Douro a partir do turismo. O marco territo‑
rial deste plano abrangia toda a bacia portuguesa do rio Douro e, neste contexto, 
eram analisados o relevo, o clima, a hidrografia, a vegetação, o sistema territo‑
rial, a demografia, os serviços de saúde, os patrimónios culturais e o turismo. 
Com base nesta matriz social e territorial, no PDTVD foi produzida uma análise 
SWOT e um conjunto de linhas estratégicas para o desenvolvimento do turismo 
no vale do Douro, destacando ‑se a valorização da oferta através da criação de 
novas estruturas e serviços, sem perda da sustentabilidade ambiental. Foi ainda 
proposto “tematizar” o território e segmentar a oferta turística de acordo com os 
principais atrativos endógenos e as seguintes “áreas de vocação turística”: Porto‑
‑Gaia, Douro ‑Tâmega, Riba ‑Douro, Alto Douro Vinhateiro, Côa ‑Douro Superior, 
Arribas do Douro. O vinho do Porto foi então apontado como a imagem de marca 
do Douro (CCDRN, 2004, p. 49). 
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Alguns dos elementos da proposta técnica do PDTVD resultaram da revisão 
de trabalhos prospetivos sobre o turismo na região norte e no Douro desenvolvidos 
em 2003 pelo BPI, a Deloitte & Neoturis e a Spidouro. De acordo com o estudo do 
BPI (2003, cit. em CCDRN, 2004, p. 62), as valências turísticas do Douro deveriam 
assentar nos seguintes componentes: o vinho e as suas tradições, o rio, a paisa‑
gem, segurança, tranquilidade e bem ‑estar, a natureza, a história e o património 
arquitetónico, os patrimónios da humanidade. Por seu lado, o estudo da Deloitte 
Consulting & Neoturis (2003, cit. em CCDRN, 2004, p. 70) destacava os seguin‑
tes produtos turísticos do Vale do Douro: cruzeiros fluviais, turismo náutico, 
enoturismo, gastronomia, quintas, short breaks, fly and drive, circuitos, aventura, 
ecoturismo, natureza, saúde, spa, golfe, caça e pesca, cultura, descanso, congres‑
sos, conferências e seminários, incentivos e eventos. Neste sentido, os grandes 
segmentos de mercado seriam: individuais e casais maduros, individuais e casais 
reformados, famílias, jovens profissionais e outros jovens. 

No PDTVD afirmava ‑se que um dos principais mercados potenciais do 
Douro seria o mercado espanhol, por causa da atração por locais históricos e natu‑
rais, a proximidade geográfica e a preferência por hotéis e hotéis ‑apartamentos 
(CCDRN, 2004, p. 72). Uma proposta chave deste plano relativa aos mercados 
intercontinentais era a seguinte: “o Douro terá que criar a sua própria imagem 
como destino turístico, explorando a sua associação com produtos de referência 
mundial como o vinho do Porto ou os valores classificados como património mun‑
dial” (CCDRN, 2004, p. 73). 

A partir deste plano, o XVII Governo de Portugal criou, através da resolução 
do Conselho de Ministros n.º 116/2006, de 20 de setembro, a Estrutura de Missão 
para a região demarcada do Douro, que tinha como grande desígnio “dinamizar 
ações para o desenvolvimento integrado da Região do Douro e promover a arti‑
culação entre as entidades da administração central e local com competência 
na região, bem como estimular a participação e a iniciativa da sociedade civil” 
(Ramos, 2013, p. 9). A par de outras responsabilidades, a Estrutura de Missão 
deveria assegurar a implementação do PDTVD, sendo que viria a atualizar este 
mesmo plano para o período 2007 ‑2013 (CCDRN/Estrutura de Missão do Douro, 
2008), reajustando a respetiva circunscrição territorial do Vale do Douro para o 
Douro – NUTS III. 

Em 2007, o Ministério de Economia promoveu o primeiro Plano Estratégico 
Nacional do Turismo (PENT), que tinha como meta alcançar em 2015 um cenário 
em que o turismo representasse 15.000 milhões de euros de receitas diretas (mais de 
15% do PIB), traduzindo ‑se em 21 milhões de turistas anuais e 38 milhões de dormi‑
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das (Turismo de Portugal, 2007). O primeiro PENT implicou uma nova regionaliza‑
ção do turismo ao criar seis polos de desenvolvimento turístico e de diversificação 
da oferta: Oeste, Douro, Litoral Alentejano, Serra da Estrela, Alqueva e Porto Santo. 
O plano foi revisto em 2011, mantendo os produtos turísticos e dando mais relevo ao 
turismo religioso. Em 2012 foi novamente revisto, tendo sido definidas sete regiões 
turísticas para os mesmos produtos. Mais tarde, foram extintos os polos de turismo. 
A autoria do primeiro PENT teve como colaboração a empresa consultora Roland 
Berger (Publituris, 2007), sendo que “O plano partiu do modelo de desenvolvimento 
encomendado pela Confederação do Turismo Português à SAER – Sociedade de 
Avaliação de Empresas e Risco, Lda. e apresentado por Ernâni Lopes no verão 
de 2005, tendo sido nessa altura definida a aposta em dez produtos estratégicos, a 
criação de novos polos de desenvolvimento e a qualificação da oferta, num conjunto 
de 95 medidas propostas” (Publituris, 2007, s. p.). 

Para a realização do primeiro PENT, o Turismo de Portugal contratou a con‑
sultora espanhola THR – Asesores en Turismo, Hotelería y Recreación S.A., que 
estudou dez produtos estratégicos: sol e mar, natureza, náutica, turismo residen‑
cial, negócios, golfe, gastronomia e vinhos, saúde e bem ‑estar, touring cultural, city 
breaks. O estudo avaliou as oportunidades, o modelo de negócio e o posicionamento 
no mercado, tendo em atenção os principais mercados turísticos emissores: Reino 
Unido, Alemanha, Espanha, Holanda e França. O primeiro PENT pretendia cap‑
tar turistas de 20 mercados internacionais e aumentar o turismo nacional interno, 
criando para tal uma linha de adequação dos produtos estratégicos às regiões e aos 
polos turísticos. Relativamente aos produtos prioritários por região, o PENT definiu 
para a região norte de Portugal os seguintes: turismo cultural e religioso, turismo de 
natureza, turismo de saúde e bem ‑estar, gastronomia e vinhos. O Douro foi pensado 
como polo turístico de projeção internacional e um destino com produtos turísticos 
prioritários: gastronomia e vinhos, touring cultural e paisagístico, saúde e bem‑
‑estar, turismo de natureza, turismo de negócios e eventos, city e short breaks. 

Uma nova mudança foi marcada pela publicação do decreto ‑lei n.º 67/2008, 
de 10 de abril (Governo de Portugal, 2008), que criou cinco entidades regionais de 
turismo correspondentes às áreas abrangidas pelas unidades territoriais utiliza‑
das para fins estatísticos NUTS II – Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo, 
Algarve. Para além das ilhas da Madeira e dos Açores, foram ainda criados seis 
polos de desenvolvimento turístico integrados nas áreas regionais: Douro, Serra 
da Estrela, Leiria ‑Fátima, Oeste, Litoral Alentejano e Alqueva. Neste mesmo ano, 
a CCDRN (2008) elaborou um plano de ação para o desenvolvimento do turismo 
na região norte que denominou “Agenda Regional de Turismo”. Esta agenda 
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criou um modelo territorial com quatro destinos complementares: Porto, Minho, 
Trás ‑os ‑Montes e Douro. Este modelo territorial seguiu os princípios de escala, 
heterogeneidade e responsabilidade partilhada. As palavras de ordem deste plano 
de ação turística foram qualificação, excelência, competitividade e inovação da 
oferta. A sua visão estratégica aspirava a que o norte de Portugal fosse destino de 
excelência histórico ‑cultural e patrimonial, primeiro destino enoturístico nacio‑
nal, primeiro destino de turismo de natureza e rural do país, e primeiro destino 
de turismo de saúde e bem ‑estar. O Douro era afirmado como um desafio turís‑
tico para Portugal, um destino emergente e um polo prioritário (CCDRN, 2008, 
p. 43), sendo identificados os seus principais “recursos turísticos”: “Alto Douro 
Vinhateiro – Património Mundial, Rio Douro – Canal navegável, Vindimas e tra‑
dições associadas, Aldeias Vinhateiras e Quintas, Parques naturais e Albufeiras, 
Gastronomia e Vinhos do Douro e Porto, Património histórico ‑cultural, Parque 
Arqueológico do Côa – Património Mundial” (CCDRN, 2008, p. 20). 

Ainda em 2008, o Instituto de Planeamento e Desenvolvimento do Turismo 
(IPDT), tendo como entidade promotora a Associação de Turismo do Norte de 
Portugal (Adeturn), desenvolveu um estudo/plano tendo em vista sustentar uma 
estratégia integrada de marketing turístico (2007 ‑2015) para o Porto e a região 
Norte (IPDT, 2008). A mensagem de base do plano era “Porto e Norte: a essência 
de Portugal” (IPDT, 2008, p. 76). Os “recursos turísticos” considerados primários 
foram: cidade do Porto, vinhos, patrimónios mundiais e vilas e cidades históricas, 
parques naturais, rios e albufeiras, ruralidade e paisagem, termas, cultura popu‑
lar, tradições e artesanato. Neste plano de marketing, o Douro foi considerado um 
subdestino com os seguintes produtos turísticos âncora: turismo náutico (cruzeiros 
e passeios no rio Douro), gastronomia e vinhos (quintas), touring cultural e paisa‑
gístico, natureza. Enquanto produtos complementares, destacavam ‑se o turismo 
religioso, saúde e bem ‑estar, golfe e negócios. Os elementos centrais da experiência 
turística seriam os cruzeiros e passeios no Douro, juntamente com a visita às caves 
e quintas. Os mercados prioritários apontados eram a Espanha, França, Alemanha, 
Reino Unido, Itália, Países Baixos e EUA. O perfil social do mercado potencial era 
o seguinte: casais jovens/recém ‑casados (entre 25 e 35 anos), famílias com filhos 
menores (entre 25 e 45 anos), seniores e/ou reformados (acima dos 60 anos), casais 
e grupos reduzidos (entre 35 e 60 anos) com elevado poder de compra.

Após muitas críticas e num momento de crise económica global, o primeiro 
PENT (2007) foi revisto em 2011 porque os resultados ficaram aquém do esperado, 
dando ‑se realce ao horizonte de 2015 (Turismo de Portugal, 2011). Foram redefi‑
nidos alguns dos produtos estratégicos, individualizou ‑se o turismo religioso e 
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promoveu ‑se o segmento do turismo de natureza. Os dez produtos prioritários con‑
tinuaram os mesmos, reorientando ‑se as linhas estratégicas, que passaram a ser as 
seguintes: (i) potenciar o turismo de sol e mar; (ii) reforçar os circuitos patrimoniais; 
(iii) aumentar as estadias curtas; (iv) potenciar o turismo de negócios e eventos; (v) 
dinamizar o Algarve como destino de golfe e intensificar a projeção de Lisboa; (vi) 
restruturar o turismo de natureza, especialmente em meio rural; (vii) desenvolver 
o turismo náutico, de recreio e surfing; (viii) promover o turismo residencial; (ix) 
qualificar e classificar a oferta de turismo de saúde (termas, spa, talassoterapia); 
(x) promover a qualidade da oferta de gastronomia e vinhos, projetando a marca 
“Prove Portugal”. Relativamente à região norte, este PENT revisto recomendou 
apostar nos mercados em crescimento (França, Brasil, Itália, Holanda e Bélgica), 
alavancando as operações aéreas de baixo custo. A consolidação dos mercados de 
Portugal e Espanha deveria incidir nas férias de curta duração fora da época alta, 
tirando partido da facilidade de acessos. Em específico, sugeria ‑se a aposta por 
parte da região norte em cinco produtos principais para desenvolver a sua oferta: 
turismo de saúde, touring, city breaks, turismo de natureza e turismo de negócios.

Em 2013, por meio da lei nº 33/2013, de 16 de maio (Assembleia da República, 
2013), são extintos os polos turísticos anteriormente delimitados e o PENT é de 
novo alterado, passando ‑se a propor os seguintes produtos estratégicos para a 
região norte: circuitos turísticos religiosos e culturais, turismo de saúde, estadias 
de curta duração, turismo de negócios, turismo de natureza, gastronomia e vinhos, 
golfe e turismo náutico. Já com base nesta mudança estrutural, em 2015 a entidade 
regional de turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP) elaborou, em colaboração 
com o IPDT, um plano de marketing turístico para a região norte (TPNP & IPDT, 
2015) no qual se consideravam quatro subdestinos turísticos no norte de Portugal: 
grande Porto, Minho, Douro e Trás ‑os ‑Montes. Neste plano foram recuperadas mui‑
tas das orientações estratégicas já estabelecidas anteriormente pelo IPDT (2008), 
definindo ‑se praticamente os mesmos produtos âncora para o Douro: turismo náu‑
tico, gastronomia e vinhos, touring cultural e paisagístico, e natureza; complemen‑
tados com o turismo religioso, o turismo de saúde e bem ‑estar, golfe e negócios. Os 
mercados estratégicos referenciados neste plano eram Portugal, Espanha e França. 
Os mercados a apostar fortemente eram Brasil, Alemanha, Reino Unido e EUA. Os 
de aposta moderada passavam pela Bélgica, Itália, Suíça e Holanda.

Os grandes objetivos subjacentes à construção deste plano foram: aumentar 
a atratividade e a notoriedade do destino, harmonizar e consolidar transversal‑
mente a qualidade da oferta, melhorar os indicadores do turismo e reduzir as assi‑
metrias entre os subdestinos, e estimular a colaboração entre os stakeholders para 
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uma abordagem alinhada de desenvolvimento do destino. No essencial, o plano 
propunha três grandes esferas de atuação: (i) harmonização e consolidação da 
oferta; (ii) comunicação e projeção do destino; (iii) monitorização do destino e dos 
mercados. Propunha também cinco prioridades: (i) “desenvolver a atratividade 
do destino – desenvolver a oferta numa lógica de complementaridade regional”, 
onde os produtos estivessem “alinhados com as preferências e especificidades dos 
segmentos” de cada mercado; (ii) “consolidar e harmonizar a qualidade da oferta 
em parceria com os operadores locais” em termos de infraestruturas e de recursos 
humanos, implementando um padrão de qualidade uniforme; (iii) direcionar o 
marketing para os “mercados com maior predisposição ao consumo dos produtos 
definidos como centrais e atrativos para o destino, sobretudo aqueles que permi‑
tam reduzir a sazonalidade e a concentração regional”; (iv) estabelecer “parcerias 
com os vários agentes do destino, no sentido de se maximizarem os esforços de 
marketing e de se promover um ambiente de cooperação para que se obtenham os 
melhores resultados para o destino e os stakeholders”; (v) “aproveitar o potencial de 
cada canal de comunicação” para, de forma segmentada, “colocar os produtos no 
mercado” e estimular a vontade de visita (TPNP & IPDT, 2015, p. 13). 

Em 2017, o Turismo de Portugal desenhou uma nova estratégia para o turismo 
–Estratégia Turismo 2027 (ET27) – (Turismo de Portugal, 2017; Villalobos, 2017), 
que representará o referencial estratégico para a próxima década. Relativamente a 
anteriores planos, a construção deste documento estratégico partiu não só da oferta 
como da auscultação dos promotores dos produtos turísticos nos mercados interna‑
cionais e no diagnóstico que os próprios fazem sobre a oferta que promovem. Em 
comparação com o que geralmente acontecia, a ET27 foi bastante participada (v.g., 
grupos de debate, consulta pública e laboratórios estratégicos), focando ‑se num con‑
junto diversificado de ativos do turismo nacional apresentados como estratégicos: 
pessoas, clima e luz, história e cultura, mar, natureza, água, gastronomia e vinhos, 
eventos artístico ‑culturais, desportivos e de negócios, bem ‑estar, living – viver em 
Portugal. Simultaneamente, foi identificada uma dezena de desafios cruciais: pes‑
soas – promover o emprego, a qualificação e valorização das pessoas e o aumento 
dos rendimentos dos profissionais do turismo; coesão – alargar a atividade turís‑
tica a todo o território e transformá ‑la num fator de coesão social; crescimento em 
valor – acelerar o ritmo de crescimento das receitas versus dormidas; turismo todo o 
ano – estender a atividade por todo o ano para que seja sustentável; acessibilidades 
– garantir a competitividade das acessibilidades ao país e promover a mobilidade 
dentro do território; procura – atingir os mercados que melhor respondam aos desa‑
fios de crescer em valor e permitam distribuir o turismo ao longo do ano e em todo 
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o território nacional; inovação – estimular práticas inovadoras e empreendedoras; 
sustentabilidade – assegurar a preservação e a valorização económica do patrimó‑
nio cultural e natural, enquanto ativo estratégico, bem como a sua compatibiliza‑
ção com as comunidades locais; simplificação – agilizar a legislação e os processos 
administrativos; investimento – garantir recursos financeiros e atrair investimentos 
(Turismo de Portugal, 2017, p. 38).

Antes, em 6 de setembro de 2016, a ET27 havia sido debatida no Museu do 
Douro, no Peso da Régua. O objetivo do grupo de debate foi discutir a longo prazo 
o desenvolvimento do turismo no país e, mais em concreto, no norte de Portugal. 
Depois do presidente do Turismo de Portugal e do então presidente do TPNP, Nuno 
Fazenda, técnico do Turismo de Portugal, destacou os seguintes ativos turísticos de 
Portugal: diferenciadores – clima e luz, história e cultura, mar, natureza e biodiversi‑
dade, água; qualificadores (enriquecedores da experiência turística) – gastronomia 
e vinhos, eventos artísticos, culturais, desportivos e de negócios; emergentes – bem‑
‑estar, living – viver em Portugal; transversal e único – as pessoas. De seguida referiu 
cinco linhas estratégicas e prioritárias de atuação: o território – paisagem, patrimó‑
nio cultural e natural; estimular a economia, capitalizar empresas e dar incentivos; 
potenciar o conhecimento – apostar no ensino e na investigação para as empresas; 
gerar conetividade (v.g., aérea); projetar Portugal. Transmitiu ainda algumas ideias 
importantes a partir dos grupos de debate internacionais e dos encontros bilaterais 
realizados na França, Alemanha, Reino Unido e Espanha. Para a França, desta‑
cou a persistência de um défice da imagem de promoção de Portugal e considerou 
urgente proporcionar visibilidade à gastronomia portuguesa, promover a integração 
entre destinos e oferecer uma imagem mais moderna do Porto e de Lisboa. Sobre a 
Alemanha, realçou a existência de um programa televisivo com informação sobre 
o Vale do Douro, embora tenha considerado premente melhorar a notoriedade dos 
destinos portugueses, a informação off e online e a divulgação nas agências turísti‑
cas. Em relação ao Reino Unido, apontou a necessidade de melhorar a formação dos 
agentes de viagens e de proporcionar mais ofertas no âmbito do turismo cultural. 
Por último, concluiu que na Espanha ainda há um conhecimento relativamente 
superficial de Portugal, que urge ultrapassar. 

Este plano estratégico mais recente (em vigor), bem como os planos mais 
antigos têm afetado significativamente o turismo no Douro. Os seus ideários 
foram mudando os enfoques territoriais e redefinindo a delimitação dos destinos 
regionais. No início do século XXI, o Vale do Douro era o território ‑alvo e os seus 
símbolos principais eram o vinho do Porto e o rio Douro como contexto romântico 
com potencial internacional. Porém, pouco a pouco o território foi reconfigurado 
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e agregado de outra forma. Com o primeiro PENT (2007) e o seu decálogo de 
“produtos ‑mandamentos” criaram ‑se as entidades regionais de turismo e um polo 
no Douro, gerido por agentes e técnicos locais até 2013. A região Norte de Portu‑
gal começou a ter notoriedade e o Douro redefiniu ‑se como destino, passando a 
NUTS ‑III Douro a ser objeto de promoção turística. Quanto aos tipos de turismo 
promovidos, foi a partir de 2008 que o turismo de cruzeiros entrou em força na 
agenda estratégica dos planos de desenvolvimento turístico, bem como a gastrono‑
mia e os vinhos, geralmente em associação à paisagem. Estas opções estratégicas 
eram, em regra, definidas e impostas pela máquina tecnopolítica do poder central. 
A partir de 2016, a construção dos planos para o turismo começou a envolver a 
sociedade civil, tornando ‑se um pouco mais alargada, participada e dialogada, o 
que, à partida, proporcionará maior transparência e escrutínio público. Por outro 
lado, é de destacar que a generalidade destes planos foi orientada para os merca‑
dos e fixou ‑se no crescimento económico como o grande desígnio, ainda que, por 
vezes, o discurso tenha sido maquilhado com referências ao turismo sustentável. 
Recentemente, através da ET27 e da sua valorização do papel das pessoas, dos 
profissionais e da hospitalidade, introduziu ‑se uma dimensão de responsabilidade 
social no que tem sido uma narrativa hegemónica de base mercantilista.

4. Visões emic: as formulações dos técnicos de turismo municipais 

Em contraste com o estilo de pensamento mais sintético, racionalizante e estratégico 
dos planos formais, alicerçados em torno de grandes conceitos associados a lógicas de 
mercado, as visões eminentemente locais dos técnicos municipais de turismo tendem 
a ser mais descritivas, enraizadas em referências territoriais específicas e isentas de 
racionais elaborados visando a justificação de estratégias de planeamento para um 
suposto melhor posicionamento no mercado turístico. Os seus relatos (tabelas 1 e 2) 
sobre aquilo que entendem ser os principais atrativos turísticos dos concelhos em 
que trabalham mostram, justamente, uma clara tendência em identificar de forma 
detalhada as principais potencialidades endógenas dos seus territórios, sem grandes 
preocupações técnicas em tentar fundamentar a relevância estratégica destes recur‑
sos, a respetiva inserção no mercado e como se os mesmos fossem, por definição, 
recursos de promoção do turismo. Ao mesmo tempo, é bastante recorrente a preocu‑
pação em salientar os elementos particularmente emblemáticos e/ou distintivos dos 
respetivos concelhos, não deixando de reconhecer, em muitos casos, aquilo que são 
denominadores comuns e extensíveis a todo o contexto duriense. Segundo as suas 
formulações, podemos então distinguir dois tipos de atrativos turísticos, com diferen‑
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tes circunscrições territoriais: (i) os atrativos singulares de cada município, como as 

corridas de Vila Real, a Serra do Marão, Miguel Torga, Aquilino Ribeiro, Fernão de 

Magalhães, a castanha, a feira medieval de Penedono, o azeite, a amêndoa coberta, 

a olaria negra de Bisalhães, os miradouros, a maçã de montanha; (ii) os atrativos 

turísticos transversais a (quase) toda a região do Douro, nomeadamente o vinho e a 

vinha, a paisagem e o património cultural. 

Município Relatos dos técnicos municipais de turismo

S.ta Marta 
de Penaguião

“O vinho e a vinha, o turismo local, paisagem e natureza… Nós, quando 
falamos em vinho e vinha, falamos da história da região demarcada do 
Douro. […] Temos o Marão, que tem a vertente do turismo de natureza e 
desporto com imensas potencialidades, a estrada nacional 2, que passa 
pelo nosso concelho e que tem sido um boom de visitas a nível turístico, 
a nossa gastronomia e temos o miradouro de São Pedro, em Fontes, que 
tem uma vista de 360 graus”. 

Sabrosa

“...comecei por enumerar o espaço Miguel Torga. Em segundo lugar, a 
exposição Fernão Magalhães, espaço dedicado ao navegador. Este ano 
até temos as comemorações do quinto centenário. Depois, Provesende, o 
miradouro de São Cristóvão, classificado como património e também tem 
uma vista sobre o Douro… e também o polo arqueológico, que mostra um 
bocadinho da nossa história”.

Armamar “A Igreja Matriz, o Castro de Goujoim, São Domingos, a nacional 222 […], 
temos a maçã de montanha, os vinhos,”.

Sernancelhe

“Nós destacamos essencialmente 3 referências, que são bastante 
conhecidas, parece ‑nos: a castanha, depois o santuário da Lapa, estamos 
a falar de uma das grandes portas de entrada de turistas no Douro […] e 
depois Aquilino Ribeiro, um potencial tremendo. Um dos nossos pontos 
fortes são os nossos eventos, que podem funcionar como ponte para atrair 
os turistas. Temos, por exemplo, a festa da castanha, à qual associamos o 
desporto, o BTT, o percurso pedestre, o festival das sopas […]. a parte da 
gastronomia, como os fálgaros, as cavacas de Freixinho, as queijadas da 
castanha… o queijo da Lapa”.

“É que nós estamos entre duas grandes regiões de vinho, o Douro e o Dão, 
e somos beneficiados por uma sub ‑região, que é Távora ‑Varosa, que nos 
dá os espumantes […] o que pode ser um potencial enorme”.

Torre de 
Moncorvo

“Os cinco traços que identificam o cartão ‑de ‑visita do nosso concelho 
baseiam ‑se no património histórico e arquitetónico do centro histórico 
da vila, o núcleo medieval e renascentista. […] Turismo de natureza… 
também saliento a praia fluvial da Foz do Sabor, que junta dois rios, Sabor e 
Douro, e vamos explorar isto com festivais de peixe do rio e com dinâmicas 
culturais que possam captar turismo. A Serra do Reboredo e ecopista na 
linha de caminho ‑de ‑ferro que foi aproveitada como caminho pedestre. 
Além dos miradouros […]. Além de festivais gastronómicos vamos 
valorizar a amêndoa coberta que é influência da comunidade hebraica 
e vamos explorar isso com a recuperação de sinagogas e visitas guiadas 
a judiarias. […] Quarto ponto, que é o mais forte, que é o património 
geológico e mineiro, com o Museu do Ferro e da região de Moncorvo. […] 
o ferro é a alma da terra. […] Quinto ponto com o património arqueológico 
[…], o espólio de Santos Júnior. […] O Douro não é só vinha. Somos das 
poucas regiões do mundo com dois patrimónios mundiais num raio de 
30 quilómetros […]. Temos a hipótese do turismo científico, congressos…”.

Fonte: Elaboração própria a partir do grupo focal realizado no CETRAD ‑UTAD em 16 ‑01 ‑2019.

Tabela 1 
Atrativos turísticos 

do Douro segundo os 
técnicos municipais 

(grupo focal 1)
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Município Relatos dos técnicos municipais de turismo

Torre de 
Moncorvo

“Começando pelo património construído, temos a Igreja Matriz, o 
núcleo medieval... Um grande atrativo, cada vez mais na nossa região, é 
a Rota dos Judeus, a praia fluvial da Foz do Sabor e a amêndoa coberta, 
que é património protegido”.

Alijó
“Eu fui mais generalista. Fui buscar aqueles com maiores potencialidades. 
Começaria pela paisagem, o vinho e tudo o que está ligado, como 
o enoturismo… o património arqueológico e posso nomear locais, 
gastronomia e tradição.

São João da 
Pesqueira

“Duas delas já foram ditas pelos colegas, que é a paisagem e o vinho. Depois 
acrescentei o património mundial da UNESCO, cultura e rio Douro”.

Carrazeda de 
Ansiães “Património, paisagem, história, património mundial da UNESCO”.

Penedono “Eu coloquei património material e imaterial, paisagens naturais, 
história, gastronomia e o acolhimento humano”.

Sabrosa
“Eu coloquei as figuras históricas que neste momento temos… Fernão 
de Magalhães… Paisagem, o vinho e a gastronomia, proximidade e 
mobilidade; ou seja, Sabrosa está bem inserida geograficamente, está 
próxima de tudo… e o património arquitetónico”.

Sernancelhe

“Se formos generalistas, quase que nos repetimos uns aos outros. É a 
paisagem, o património histórico, os vinhos, etc. Eu fui um bocadinho 
mais específica. Nós também temos todos esses. Mas o principal, o 
grande ex ‑libris, é a castanha, a melhor castanha do mundo! Depois, 
temos o grande escritor Aquilino Ribeiro e temos a Rota Aquiliniana. 
Depois, temos outro ex ‑libris que é o Santuário da Nossa Senhora da 
Lapa e a Igreja Matriz, que é de uma beleza única”.

Vila Real “O circuito internacional, o palácio de Mateus, a olaria negra de Bisalhães, 
a gastronomia e a biodiversidade”.

Tabuaço
“Coloquei a paisagem e o património natural, portanto, mais generalista. 
Depois, a gastronomia, o vinho, o azeite e o bolo ‑rei. Património 
construído e arquitetónico, património cultural e arqueológico”.

Armamar

“Eu também fui mais generalista e foquei a hospitalidade, um bocadinho 
ao encontro da colega de Penedono. Depois, destaquei os recursos 
naturais, os produtos endógenos, nomeadamente a maçã. Armamar 
é conhecida como a capital da maçã de montanha. É o concelho que 
mais maçã produz a nível nacional. E depois a questão da gastronomia, 
e nós somos conhecidos pelo cabritinho de Armamar. Depois a sua 
heterogeneidade paisagística, porque somos um concelho que já tem 
uma zona de transição para o planalto beirão. E depois o património 
arqueológico, arquitetónico”.

Fonte: Elaboração própria a partir do grupo focal realizado no CETRAD ‑UTAD em 16 ‑01 ‑2019.

Os relatos das tabelas 1 e 2 mostram ‑nos que, de um modo geral, as formulações 

dos técnicos municipais sobre os atrativos turísticos têm por base duas escalas 

geográficas (a região Douro e o município) e a uma hierarquia de importância ‑valor 

dos recursos que estão ou podem vir a ser mobilizados no mercado do turismo. 

Nesta hierarquia, a produção de vinho e a “paisagem antrópica” (Ribeiro, 1998) a 

ela associada são, reiteradamente, apresentadas como as referências “generalistas” 

Tabela 2 
Atrativos turísticos 
do Douro segundo os 
técnicos municipais 
(grupo focal 2)
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hegemónicas da região, constituindo o seu grande cartão de visita e um emblema 
que todos os concelhos deverão assumir e aproveitar, mesmo os que não pertencem 
ao Alto Douro Vinhateiro – património mundial: “A marca Douro é rio, vinho, 
vinhas e paisagem” (técnico de turismo, Sernancelhe); “Nós, não temos vinho nem 
rio. No entanto, ‘encostamo ‑nos’ e temos muitos benefícios com a marca Douro” 
(técnica de turismo, Penedono). Quando os discursos mudam da escala regional 
para a escala municipal, nota ‑se uma clara preocupação em vincar a ideia de 
que o Douro não se esgota na hegemonia da vinha e é um contexto diversificado, 
integrando múltiplas identidades territoriais locais com valências para suscitar 
experiências turísticas significativas e atrair visitantes: “O Douro não é só vinha. 
Nós temos identidade. Quem não tem força, identidade, fica para trás. […] O Douro 
é paz, tranquilidade, agricultura e turismo científico” (técnica de turismo, Torre 
de Moncorvo); “As pessoas para conhecerem o Douro têm de andar pelo território, 
conhecer o património, estar em contacto com as pessoas, essa é a verdadeira 
essência do Douro” (técnico de turismo, Tabuaço); “A potencialidade é tremenda, 
sobretudo através do turismo cultural, e desenvolver a produção agroalimentar 
(castanha, maçã, amêndoa)” (técnico de turismo, Sernancelhe). 

A ideia do potencial turístico do Douro, associada a uma alegada autenti‑
cidade e a idealizações que remetem para o lirismo do “reino maravilhoso” de 
Miguel Torga, está presente de forma mais ou menos explícita na generalidade 
do pensamento dos técnicos. No entanto, apesar de reconhecerem a existência 
de recursos endógenos potencialmente muito propícios ao desenvolvimento 
turístico dos seus concelhos e da região como um todo, não deixam de destacar 
a persistência de constrangimentos estruturais que urge tentar mitigar para, de 
facto, aproveitar a capacidade atrativa do Douro. O envelhecimento e decréscimo 
demográfico, juntamente com a alegada escassez de investimento privado e uma 
capacidade recetiva ainda necessitada de incrementos quantitativos e qualitati‑
vos, sobretudo no campo da hotelaria e restauração3, são apontados como alguns 
dos principais problemas a superar: “Precisamos de comunidades ativas. No Nor‑
deste e no Douro superior há muita população idosa sem energia, com pouca 
força e há pouco investimento privado…” (técnica de turismo, Torre de Moncorvo); 
“É um território rural com população envelhecida, mas com autenticidade… Há 
um potencial para ser uma região forte. O Douro pode ser bom para toda a gente. 
O fator primordial é travar o abandono demográfico do território” (técnico de 

3 Apesar da significativa melhoria na última década, a situação ainda não é propriamente satisfatória, 
como é apontado na generalidade dos planos de desenvolvimento turístico e na investigação sobre o 
turismo duriense (Mendonça, 2012; Pereiro et al., 2021; Pereiro & Sousa, 2021). 
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turismo, Sernancelhe); “Dependemos de bons hotéis e restaurantes. Temos de 
dar uma experiência (técnico de turismo, Sernancelhe).

No cenário de constrangimentos e de desafios que o Douro enfrenta, as 
potencialidades turísticas são encaradas pela generalidade dos técnicos – num 
registo quase messiânico – como fatores providenciais dos meios rurais e “pana‑
cea for development” (Singh, 2003), reproduzindo, assim, uma crença dos autar‑
cas da região já quase com duas décadas (Ribeiro, 2003), bem como um certo 
espírito de endeusamento do turismo presente nos planos que antes apresentá‑
mos. Entende ‑se, portanto, o desejo geral de mais e melhor turismo, até porque 
existe o entendimento de que a situação duriense ainda é, de um modo geral, 
de undertourism, bem distinta da perceção de overtourism e da turismofobia 
que começam a verificar ‑se em muitos outros destinos, desde logo portugueses 
(Costa et al., 2019; Koens et al., 2018; Milano et al., 2019). O seguinte excerto é 
inequívoco: “O que queremos é que a gente venha, fique satisfeita, fale bem de 
nós e envie mais gente!” (técnico de turismo, Torre de Moncorvo). Este desejo e 
disponibilidade – particularmente evidentes nos territórios menos turistificados 
do Douro, como é o caso de Moncorvo, e não tanto noutros que sofrem mais a 
pressão turística, como o Pinhão – é justificada por um outro técnico em função da 
suposta abertura cultural e cosmopolitismo da região: “Nós somos cosmopolitas. 
Os municípios do Douro são abertos ao mundo” (técnico de turismo, Sernancelhe). 
Ainda que manifestando abertura e um claro desejo de que os fluxos turísticos 
possam aumentar, há uma certa preocupação, sobretudo no eixo turístico central 
do Douro (Vila Real/Pinhão ‑Régua/Lamego), quanto à necessidade de se evitarem 
“situações extremas” (a massificação e o elitismo), consideradas como manifesta‑
mente incompatíveis com a ambição de se caminhar para um cenário de turismo 
sustentável: 

Eu espero bem que o Douro não seja um destino de turismo de massas, mas ao mesmo tempo 
que não se torne demasiado elitista, porque alguns projetos que aparecem no Douro não são para 
a carteira de qualquer um. Agora, com o facilitismo do alojamento local, está mais fácil, mas 
espero que não se torne muito elitista. Sustentável sim, elitista não. Será a única desvantagem 
que poderá daí surgir (técnico de turismo, Vila Real). 

Esta perspetiva indicia que existe um claro conhecimento das muitas con‑
sequências perversas que advêm de configurações de desenvolvimento turístico 
massificado (Marson, 2011) ou, em sentido contrário, pautadas por uma propen‑
são elitista (Brenner & Aguilar, 2002). No caso de um eventual cenário de elitismo 
turístico – gerador de “enclaves” e assimetrias várias, pouco contribuindo para o 
desenvolvimento local e a sustentabilidade (Brenner & Aguilar, 2002) –, tornar ‑se‑
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‑ia, certamente, ainda mais vincada a perceção da desigualdade na distribuição 
dos benefícios do turismo no Douro. Aliás, alguns técnicos reconhecem que os 
privados foram os maiores promotores do turismo do Douro, mas também os seus 
grandes beneficiários, centrando ‑se, sobretudo, na exploração do rio e no turismo 
fluvial. Outros recursos do território, embora com uma relevância inquestionável, 
ainda permanecem, de algum modo, na sombra dos processos de dinamização 
turística. O caso de Vila Nova de Foz Côa e do seu património paleolítico é apre‑
sentado como exemplo paradigmático: “[…] é um concelho vizinho que tem um 
potencial magnífico e que está super ‑desaproveitado. O Parque Arqueológico do 
Vale do Côa é de uma potencialidade enorme. Tanto o parque como o museu. 
É um dos intervenientes que pode trazer e já devia ter trazido muita gente ao 
Douro… podia ser um potencializador do turismo na região. É um dos atores 
importantes no Douro” (técnico de turismo, Torre de Moncorvo). Além destas 
assimetrias intermunicipais, com Vila Real, Régua, Lamego e Pinhão a formarem 
o grande triângulo da expansão turística duriense, há outros desequilíbrios e cen‑
tralismos, criados pelas próprias políticas públicas, que, no entender dos técnicos 
autárquicos, colocam toda a região do Douro numa situação desfavorável face ao 
Porto e a outros contextos do litoral: 

Pegando um bocadinho na estratégia e nos benefícios, eu lembro ‑me do primeiro PENT. 
E no primeiro PENT apareciam exemplos para que soubéssemos a que é que nos podíamos 
candidatar. E um deles era “grandes eventos”. E eu fiquei todo contente, porque gosto da área 
dos eventos! Exemplos: Euro 2004 e Rock in Rio. E eu pensei que para aqui não podem ser, 
de certeza absoluta, e depois compreendi que aquilo era para a zona litoral. Então e nós!? Nós 
ficávamos com os restantes produtos estratégicos. O PENT a seguir continuou a mesma coisa, 
tirando alguns jogos de cintura que os presidentes de câmara tiveram de fazer [para reivindicar 
outras condições]. Nós somos muito prejudicados em relação a outros. As candidaturas são 
transparentes, mas vocês não imaginam o que é que a câmara de Vila Real conseguia de apoio 
para as corridas de Vila Real e o que conseguia o Porto em termos do Turismo de Portugal. Vocês 
não imaginam! A diferença é enorme, enorme! O Porto nem precisava de se chatear para fazer as 
corridas lá. Só estou a dizer para perceberem a diferença. É que no Porto ganha apenas o Porto. 
Com as corridas em Vila Real não ganha apenas Vila Real, indiretamente ganham também os 
concelhos à volta (técnico de turismo, Vila Real). 

A posição subalterna das regiões mais interiores do país é agravada, ale‑
gadamente, pela incapacidade de envolver e ouvir, continuadamente, os técni‑
cos municipais no quadro das políticas públicas de planificação do turismo, à 
semelhança do que acontece noutros contextos (Healy et al., 2012). Tendem a 
negligenciar ‑se, deste modo, as especificidades locais, a descurar ‑se os saberes 
daqueles que estão mais próximos dos territórios e a impor ‑se orientações estra‑
tégicas top ‑down, reproduzindo ‑se uma tecnocracia distante, sobranceira, cega 
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pela sua própria racionalidade e por critérios economicistas, que pouco contribui 
para a construção de modelos sustentáveis de turismo e para impulsionar pro‑
cessos de desenvolvimento local ‑regional: “O problema está mesmo na política 
pública! Porque eles não ouvem os pequenos, os técnicos. Não ouvem a realidade 
do município. Eles pensam tudo em grande, não pensam em micro. E nós temos 
ideias, não as podemos é por em prática” (técnica de turismo, Sernancelhe). Esta 
insensibilidade política face às vozes locais e a inexistência de conhecimento deta‑
lhado dos contextos são responsáveis, segundo os técnicos municipais, por uma 
espécie de tirania de planeamento, na qual os planos cimeiros são sacralizados 
e impostos ostensivamente aos territórios, forçando ‑os a encaixar em estratégias 
concebidas à distância e com base em lógicas dedutivas: 

Em relação ao PENT, temos de andar nós a adaptarmo ‑nos ao PENT e não deveria ser assim. As 
pessoas deveriam sair dos gabinetes e conhecer a realidade. Agora estamos a ter um problema, 
com uma candidatura que fizemos, que está relacionada com o caminho de Santiago… 
porque agora lembraram ‑se, a um ano do início do projeto, da criação de uma comissão de 
acompanhamento do Caminho de Santiago. As pessoas que vão fazer parte dessa comissão, 
provavelmente nunca fizeram o Caminho de Santiago, não o conhecem e a nossa candidatura 
está em stand ‑by. Não vamos gastar dinheiro nenhum, porque provavelmente o que está 
aprovado vamos ter de tirar tudo e fazer tudo de novo (técnico de turismo, Vila Real).

O centralismo e distanciamento do Estado agravaram ‑se a partir de 2012, 
com a extinção do polo de desenvolvimento turístico do Douro através da sua 
inclusão no TPNP. Esta mudança estrutural é experienciada e percebida de forma 
bastante negativa por quase todos os agentes locais. Ao perderem aquela que era 
a única entidade pública na região com legitimidade e competência específicas, 
amplamente reconhecidas, para intervir no campo do turismo, ficaram envoltos 
num sentimento redobrado de orfandade face ao Estado central, encarando a 
situação como mais uma evidente manifestação de esvaziamento de massa crí‑
tica, de recursos e de possibilidades de projeção criteriosa das potencialidades 
turísticas específicas do Douro (Sacramento et al., 2020): “Na altura do Turismo 
do Douro, tínhamos só o Douro. […] pelo menos aí existia um polo turístico, só se 
promovia o Douro. Depois, tendo sido extinto esse polo turístico, passámos para 
o Porto e Norte e então aí ficámos muito mais diluídos” (técnico de turismo, São 
João da Pesqueira). A perda de uma referência institucional agregadora para todo 
o contexto duriense e a “diluição” daí resultante são sentidas de modo particular‑
mente apreensivo, pois acabam por exacerbar lógicas paroquiais responsáveis por 
uma evidente (e perversa) tendência de atomização municipal: “Cada município 
tem a sua realidade, a sua capelinha e está muito na sua…” (técnico de turismo, 
São João da Pesqueira). 
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A CIM ‑Douro4 – até pelas novas competências que foram atribuídas às CIM, 
a que já nos referimos – é identificada como o elo que poderá assegurar uma 
maior articulação e coesão entre os concelhos da região, de modo a atenuar as 
habituais fronteiras e rivalidades inter ‑concelhias que em nada beneficiam uma 
estratégia de desenvolvimento turístico integrada, consistente e de escala: “Um 
ponto de união entre os municípios poderá ser a CIM Douro, como elo de união 
para criarmos uma marca mais forte e conseguirmos sobressair, garantindo mais 
vantagens para todos os municípios. E criarmos uma imagem uniforme, e não 
cada município ter a sua, porque a promoção de um único município não atrairá 
visitantes” (técnico de turismo, Tabuaço). Para tal, é tido como importante que 
cada autarquia faça o seu “trabalho de casa”, desenvolvendo um plano local para 
o turismo, para depois fazer convergir os diferentes planos municipais no sentido 
de se construir um plano de alcance regional: “O que temos de fazer é o nosso tra‑
balho de casa, cada um fazer o seu plano de desenvolvimento turístico local. Não 
existe um plano de desenvolvimento turístico da região, por exemplo” (técnico de 
turismo, São João da Pesqueira). A ideia passa por compatibilizar a promoção do 
que é comum à escala regional e as singularidades locais dos municípios: “Exis‑
tem várias realidades e cada município tem a sua própria. Nós temos de fazer 
uma promoção de um produto único, que é o Douro, e depois temos de diferenciar 
dentro desse mesmo produto. Não é muito fácil…” (técnico de turismo, São João 
da Pesqueira).

A perspetiva de convergência intermunicipal e de desenvolvimento turístico 
integrado à escala regional está estreitamente associada à discussão em torno da 
marca Douro. Aliás, a marca tende mesmo a ser concebida como fator de “união”: 
“Tabuaço é muito defensor da marca Douro e da união de todos os municípios, 
porque só assim conseguimos sobressair e captar mais visitantes” (técnico de 
turismo, Tabuaço). Esta afirmação está claramente em linha com uma das prin‑
cipais recomendações da Estrutura de Missão do Douro, na qual se destacava que 
“a Região deverá procurar aumentar a dimensão dos mercados internacionais, 
dando projeção internacional ao seu potencial turístico, nomeadamente, através 
de uma marca turística forte e apelativa e de esforços promocionais nos princi‑
pais mercados internacionais” (CCDRN/Estrutura de Missão do Douro, 2008, 
p. 13). Acontece que, passada mais de uma década, constatamos uma acentuada 
profusão de posicionamentos e representações quanto à marca. Alguns técni‑

4 A CIM ‑Douro foi constituída em 15 de janeiro de 2009 e “é uma associação de municípios de fins 
múltiplos, pessoa coletiva de direito público de natureza associativa e âmbito territorial”, integrando 
os 19 municípios que fazem parte da região Douro (www.cimdouro.pt).
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cos admitem a inexistência na região de uma marca ‑chapéu propriamente dita, 
embora em muitos discursos se assuma isso como desígnio fundamental: “Não 
há um carimbo, uma marca sobre o Douro!” (técnica de turismo, Santa Marta 
de Penaguião). Muitos outros consideram o Douro como (intrinsecamente) uma 
marca inquestionável, essencial e auto ‑evidente, que não precisa de ser projetada, 
demonstrada, explicada e fundamentada: “Eu penso que a marca Douro já existe. 
Já existe, está na moda e recomenda ‑se! Obviamente teve um boom, quando foi 
considerado [o território] património mundial da UNESCO, embora nem todos 
os municípios façam parte” (técnico de turismo, São João da Pesqueira). Aliás, o 
próprio termo “Douro” tende mesmo a ser considerado como marca per si: “Agora 
começamos a utilizar o slogan ‘O melhor do Douro está aqui’. E é uma forma de 
chamar mais a atenção, porque a palavra Douro capta mais a atenção das pessoas. 
Porque ao apresentar apenas Tabuaço, as pessoas não conhecem, nem sabem 
onde está localizado. Daí a importância da marca Douro” (técnico de turismo, 
Tabuaço). 

Independentemente da concordância ou não com a existência da marca 
Douro e da profusão de entendimentos produzidos pelos que a reconhecem como 
tal, há unanimidade quanto à sua relevância para a promoção do turismo na 
região: “Quanto mais forte for a marca, melhor para todos. Até nos torna mais 
poderosos e garante maior atratividade! (técnico de turismo, São João da Pes‑
queira); “Eu penso que a marca Douro é muito importante e traz benefícios para 
nós todos. Apesar de Penedono ser um pouco diferente, porque as nossas carac‑
terísticas durienses são poucas ou nenhumas” (técnica de turismo, Penedono). 
Porém, no entender de muitos técnicos, é importante “trabalhar” a marca. Desde 
logo, para a dotar de capacidade de transmitir coerentemente a ampla diversidade 
de elementos que compõem a oferta turística da região: “Aquilo que as pessoas 
compreendem e associam à marca Douro é o rio, a paisagem. O resto tem de ser 
trabalhado, para que quem estiver a ver a marca Douro associar tudo o resto que 
não seja só o rio e a paisagem” (técnico de turismo, Vila Real). Por outro lado, é 
tido como importante orientar a marca no sentido de se criar uma certa coerência 
que facilite entendimentos e estratégias comuns: “ […] existem vários players que 
utilizam a marca Douro e, às vezes, procurando Douro na internet, vão aparecer 
dezenas de sites e é muito complicado para o turista. […] Nós, técnicos, ficamos 
um pouco baralhados, porque nunca há uma voz comum que consiga unir estas 
situações todas” (técnico de turismo, São João da Pesqueira). Trata ‑se, enfim, de 
encontrar um poderoso referencial simbólico que funcione como a grande ban‑
deira do Douro (na sua diversidade), agregando os diferentes agentes locais em 
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reivindicações e estratégias concertadas, posicionando a região de forma mais 
vincada no quadro do ambiente tecnocrático da planificação turística nacional e 
tornando ‑a mais facilmente reconhecível e apelativa junto dos potenciais turistas. 

5. Considerações finais 

O planeamento do turismo é, idealmente, um processo coletivo e participado de 
conceção de um futuro desejado (Rebollo, 2013; Santana et al., 2016; Vieira, 2007) 
que tem como base a análise e avaliação do destino e do seu potencial. Neste pro‑
cesso, a integração dos diferentes níveis territoriais das políticas do turismo (local, 
regional, nacional, internacional) e a concertação das posições e expectativas de 
diferentes agentes são critérios fundamentais, reiteradamente enunciados. Porém, 
a sua concretização não é linear, estando sujeita a muitos desafios e obstáculos. 
No caso português, e do Douro em particular, como pudemos constatar, não há 
propriamente um histórico de construção e concretização de planos de desenvolvi‑
mento turístico descentrados, integradores e participados. A recente ET27 é uma 
das poucas exceções, embora ainda muito tímida, de abertura aos pensamentos e 
contributos de agentes locais ‑regionais dos setores público, privado e associativo. 
O mais habitual tem sido a persistência de um autismo tecnopolítico centralizado, 
marcado pela imposição de determinados planos de promoção do turismo, os 
quais tendem a seguir orientações estratégicas, estilos de pensar e gramáticas 
pouco ajustadas às idiossincrasias dos territórios e pouco flexíveis para incorporar 
os entendimentos de proximidade formulados pelos agentes regionais e locais, 
designadamente pelos técnicos de turismo municipais.

Os grandes planos de desenvolvimento turístico obedecem, de um modo 
geral, a lógicas, ideários, estilos e desígnios de cariz tecnocrático: assumem um 
pensamento mais dedutivo e conceptual; seguem uma estrita racionalidade téc‑
nica, apoiada sobretudo no quantitativo; adotam discursos e procedimentos ges‑
tionários; revelam um espírito economicista ‑desenvolvimentista, ainda que envolto 
em estéticas discursivas de apelo à sustentabilidade ecológica e social; recorrem 
sistematicamente ao jargão técnico ‑científico para efeitos de legitimação; tendem 
a incorporar uma matriz neoliberal e olham para os mercados turísticos como a 
razão das coisas. Por comparação, os técnicos de turismo das autarquias durienses 
formulam análises e pensamentos segundo uma lógica mais indutiva, partindo das 
experiências, perceções e “impressões” qualitativas do território, que invocam para 
fundamentar e tentar conferir legitimidade às suas visões e expectativas. Procuram 
isso sem recorrerem a formulações conceptuais muito intrincadas, nem tampouco 
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a gramáticas técnicas distintivas. Ao mesmo tempo, aproximam ‑se da ideia encan‑
tada, veiculada pela generalidade dos planos, que confere ao turismo uma função 
económica providencial nos processos de desenvolvimento, embora tendo sempre 
muito presente que esta função deverá ser cumprida, acima de tudo, em prol dos 
ganhos comuns e da promoção sustentável dos territórios. 

Ainda que evidenciando conceções e estilos distintos, os discursos dos técni‑
cos de turismo e os discursos contidos nos planos estratégicos mais recentes não 
são propriamente inconciliáveis. Aliás, há um conjunto de ambições e de premis‑
sas fundamentais que são relativamente comuns a ambos: (i) o desejo de turismo 
(não massificado, sustentável) e de turistas para a região como uma esperança de 
desenvolvimento; (ii) a diversidade de territórios, produtos e experiências turísticas 
no Douro é muito rica e vai além da vinha, do vinho, da paisagem e do rio, sendo que 
cada município tem atrativos para que os turistas se enriqueçam com essas especifici‑
dades, tenham experiências mais diversificadas e passem mais tempo na região; (iii) 
a necessidade de uma marca turística e um plano de desenvolvimento turístico pró‑
prio para o Douro que tenha em atenção as vozes de quem está no terreno e promova 
uma efetiva articulação entre agentes e distintos interesses; (iv) há desigualdades 
territoriais e sociais na distribuição de benefícios do turismo no Douro que importa 
assinalar e corrigir, em prol de um desenvolvimento mais integrado e equitativo. 

À partida, estes poderão ser os principais pontos de aproximação no processo 
de construção de um caminho o mais partilhado possível para o turismo no Douro. 
Simultaneamente, é essencial que, da parte do aparelho tecnocrático do turismo por‑
tuguês, sejam consideradas as críticas recorrentes feitas pelos técnicos municipais 
aos planos de desenvolvimento turístico, a propósito do que consideram ser o des‑
conhecimento, distanciamento e desfasamento face às complexidades do contexto 
duriense. Mas não bastará uma mera atitude diplomática de prestar atenção a estas 
e outras críticas locais, promovendo pequenos ajustamentos simbólicos. O grande 
desafio passará pela tentativa sistemática de “integração de conhecimentos” (Batta‑
glia et al., 2014) entre técnicos (e decisores políticos) situados em várias escalas da 
administração pública, investigadores e agentes da sociedade civil, tendo em vista 
gerar densidade de análise e planeamento a partir da diversidade, suscitar consensos 
e construir modos partilhados e sustentados de desenvolvimento do turismo. 

Apoios

Este texto enquadra ‑se no projeto de I&D “DOUROTUR – Tourism and technolo‑
gical innovation in the Douro”, n.º de operação NORTE ‑01 ‑0145 ‑FEDER ‑000014, 
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cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) através 
do programa NORTE 2020 (Programa Operacional Regional do Norte 2014/2020). 
Investigador responsável: Prof. Dr.  Xerardo Pereiro (UTAD ‑CETRAD). 
O CETRAD é um centro de investigação multidisciplinar da UTAD financiado 
por fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 
I. P. no âmbito do projeto UID/04011/2020. Além do mais, no caso de Xerardo 
Pereiro, o texto foi escrito no âmbito de uma bolsa de licença sabática no Departa‑
mento de Geografia da Universidade de Santiago de Compostela, sob a orientação 
do Prof. Dr. Rubén Lois, financiada pela FCT (SFRH/BSAB/143053/2018).
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1. Introdução

O processo de desenvolvimento e sustentação do turismo é complexo e dependente 
de fatores exógenos e endógenos nem sempre controláveis, pelo que requer, para 
além das pessoas, a interação de mercados, de lugares e de políticas (Tomazzoni, 
2009). Acredita ‑se que este processo possa ser mais robusto através do espírito 
empreendedor dos vários agentes locais, cujas ações contribuem para a dinami‑
zação e para a diversificação da oferta (Dallabrida, 2010; Tomazzoni, 2009); mas 
também através da ação das instituições públicas, seja porque dispõem de instru‑
mentos de intervenção e de capacidade para agir nas diferentes fases de evolução 
dos destinos, ou porque detêm parte dos recursos turísticos (Bramwell & Lane, 
2010; Gunn & Var, 2002; Hall, 2011).

De entre os desafios para a concretização deste processo de desenvolvimento, 
parecem pesar particularmente a articulação dos atores públicos e privados locais 
e regionais para a integração de visões e construção de consensos, o desenvol‑
vimento de competências individuais e institucionais para a formação de uma 
governança, e a participação da sociedade, para que se concebam e sejam con‑
cretizadas políticas que tenham como foco o coletivo, pela e para a sociedade 
(Coriolano & Vasconcelos, 2013). Neste sentido, julga ‑se que a governança, ou 
seja, a estrutura e os processos de coordenação exercidos pelo Estado (Chhotray 
& Stoker, 2009), é capaz de aumentar a cooperação e aprofundar as relações, de 
forma a enfrentar melhor as dificuldades do mercado e a aumentar a competitivi‑
dade de um destino (Velasco ‑González, 2013). Todavia, a construção de estruturas 
de governança e a ocorrência das pretendidas sinergias exigem esforços e tempo, 
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sendo necessário o estabelecimento do diálogo e a geração de confiança e de reci‑
procidade para que se alcancem os objetivos de interesse mútuo.

Essa reflexão sobre pessoas, estruturas e processos indica a importância das 
dinâmicas relacionais em diferentes escalas de ação, bem como da existência de 
instrumentos que permitam a gestão da atividade turística. Sabe ‑se que as políti‑
cas nacionais do turismo têm procurado equilibrar a ocorrência da atividade por 
todo o território de forma a ampliar os seus possíveis efeitos económicos positivos. 
As áreas que apresentam condições socioeconómicas menos favoráveis, mas que 
possuem recursos passíveis de interesse turístico, têm sido frequentemente apon‑
tadas como potenciais beneficiárias do desenvolvimento do turismo.

A  partir destas observações, desenvolveu ‑se uma investigação sobre as 
condições práticas da governança do turismo, circunscrita à NUTS III Douro 
e a diferentes escalas, com o propósito geral de compreender em que medida a 
organização e a coordenação do sector público influenciam o desenvolvimento 
do turismo em territórios de baixa densidade (Bock, 2018). Neste capítulo, são 
apresentados excertos desse estudo, que permitem identificar alguns fatores que 
têm influenciado o desenvolvimento turístico desta região e a sua afirmação como 
um destino internacional, a partir da perspetiva da governança, das estruturas 
institucionais e das políticas para o desenvolvimento do turismo. A análise incidiu 
principalmente sobre o período compreendido entre os anos 2000 e 2017, em que 
é possível observar transformações significativas, como a classificação do Alto 
Douro Vinhateiro como Património Cultural da Humanidade pela UNESCO, 
em 2001; as alterações na estrutura institucional, com a criação e o desapareci‑
mento de organismos, e o estabelecimento de estratégias e funções. As técnicas 
de pesquisa e os processos adotados para a obtenção dos dados consistiram numa 
pesquisa documental e bibliográfica.

2. Governança e o turismo

O termo governança tem vindo a ganhar destaque nos discursos académico e prá‑
tico, sendo utilizado para examinar a tomada de decisão coletiva em sistemas 
sociais sobre questões globais, estruturas e processos de governo ou de empresas 
privadas. Sendo abordada em diversas disciplinas, a governança tem sido apli‑
cada para auxiliar na análise das práticas dos atores públicos, privados e não‑
‑governamentais nas diferentes escalas de ação (Chhotray & Stoker, 2009).

A teoria moderna de governança emerge na Europa, após a Segunda Guerra 
Mundial, como forma de analisar as atividades empreendidas pelas autoridades 



C a P .  1 7 :  O  D E s E N V O l V I m E N T O  D O  T U R I s m O  N O  D O U R O …

• 447 •

políticas, que tentavam moldar as estruturas e os processos socioeconómicos para 
alcançar o desenvolvimento social e económico (Mayntz, 2003). Nas décadas de 
1980 e 1990, muitos países iniciaram reformas no sector público, e a teoria foi 
utilizada para descrever “as mudanças na natureza e no papel do Estado” e qual‑
quer padrão de regras dele dependente (Bevir, 2007, p. 1). Nos estudos da ciência 
política foi aplicada para compreender o processo de elaboração de políticas e a 
sua implementação e, posteriormente, para analisar as falhas e a resistência dos 
grupos para os quais as políticas estavam direcionadas (Chhotray & Stoker, 2009).

Nessa transição da economia para a ciência política e a gestão, a governança 
tornou ‑se um conceito polissémico, amplo quanto à sua interpretação e uso, o que 
permitiu que fosse desenvolvido por muitas linhas e escolas de pensamento (Dasi, 
2008, p. 12). A teoria passou a integrar o carácter estrutural e comportamental do 
objeto de controlo político, os processos bottom ‑up de conformação de medidas 
políticas e as formas cooperativas e horizontais de regulação e de desenvolvimento 
de políticas, com o Estado e atores não ‑públicos envolvidos na participação em 
redes mistas (policy networks). Palavras como descentralização, cooperação e rede 
começaram a dominar o debate teórico, refletindo as mudanças – a ação conjunta 
para se alcançarem com mais efetividade as soluções para a natural divergência 
de interesses (Chhotray & Stoker, 2009; Mayntz, 2003). Assim, a ênfase da teoria 
passa a recair nos múltiplos centros decisórios e na sua capacidade de decidir 
nesse conjunto complexo de intercâmbios, entre e nos diferentes níveis territoriais 
– do supranacional ao subnacional. Em cada escala de governo passa a ocorrer 
uma diversidade de relações, mais horizontais, com outras agências governamen‑
tais, empresas privadas, organizações não ‑governamentais e grupos de interesse 
(Bevir, 2007; Chhotray & Stoker, 2009; Mayntz, 2003).

Na literatura sobre turismo, a governança tem servido de lente, através da 
qual se analisam as estruturas e processos de governação nos destinos turísticos, 
bem como as dinâmicas relacionais entre os atores. Os estudos destacam os efei‑
tos ou impactos da comunicação, da geração de confiança, da legitimidade, da 
geração e transferência de conhecimento entre os atores do turismo em diferentes 
arranjos, na forma como estes arranjos têm operado, e nos resultados obtidos 
(Beaumont & Dredge, 2010). Algumas revisões de literatura demonstram a varie‑
dade de questões sobre o tema, identificando as dimensões e indicadores para a 
avaliação dos processos de governança (Beaumont & Dredge, 2010; Fuentes, 2016; 
Hall, 2011; Ruhanen et al., 2010; Wan & Bramwell, 2015).

Desta forma, entende ‑se a governança do turismo enquanto processo de 
direcionamento dos destinos turísticos, que se dá através da atuação coordenada 
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entre as diferentes escalas de governo, estando, portanto, centrada na capaci‑
dade do Estado em exercer o controlo sobre toda a estrutura pública (coordena‑
ção hierárquica), sobre a economia e sobre a sociedade, ao mesmo tempo que 
está voltada para os padrões de interação de complementaridade (coordenação 
não ‑hierárquica), através de esforços sinérgicos, que incluem o sector privado do 
turismo e organizações não ‑governamentais (Fuentes, 2016). Quando aliadas às 
políticas de descentralização de responsabilidades pela gestão do turismo, tais 
sinergias constituem a base para a concretização do desenvolvimento sustentável 
(World Tourism Organization, 2013). 

3. A região do Douro

Destacando ‑se no cenário turístico, especialmente, após a titulação de parte do seu 
território como Património da Humanidade pela UNESCO (Alto Douro Vinhateiro, 
em 2001), a região do Douro é um território de baixa densidade que apresenta con‑
trastes tanto geográficos como culturais. Geradora de riquezas, por um lado, prin‑
cipalmente devido à atividade vitivinícola, sofre, por outro lado, de uma regressão 
demográfica, de um envelhecimento da população e de um baixo índice educacio‑
nal, o que contribui para a degradação do seu quadro económico e institucional. 
Neste cenário, o turismo passou a configurar ‑se, nas últimas duas décadas, como 
um instrumento para a reversão dos diversos problemas que acometem a região.

A candidatura a Património da Humanidade potenciou o processo de evolu‑
ção do turismo na região do Douro como um todo, pois implicou uma estruturação 
de diversos empreendimentos de interesse turístico de natureza privada e pública, 
a recuperação de património edificado e a sua conversão para fins turísticos, auxi‑
liada pelos fundos comunitários. Procurou, igualmente, promover uma imagem 
de qualidade, de cultura e de progresso, capaz de gerar expectativas positivas nos 
seus habitantes e de estimular novos projetos que pudessem contribuir para o 
desenvolvimento socioeconómico (Aguiar et al., 2000). Nessa época, estavam já 
em curso a Rota do Vinho do Porto, as rotas medievais, a Rota do românico, os 
comboios turísticos e históricos, e o turismo fluvial já se encontrava estabelecido 
(Aguiar et al., 2000). Havia em quase todas as sedes dos municípios estruturas 
de acolhimento (postos de informação turística) que abriam apenas durante a 
época alta. Quanto à oferta de alojamento, registava ‑se a instalação de unidades 
hoteleiras mais qualificadas (Aguiar et al., 2000, p. 96).

O turismo foi registando reações positivas até 2009, ano em que vários países 
foram atingidos pela crise económica global. Portugal e os seus mercados emis‑
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sores entraram numa fase depressiva, originando o encerramento de estabeleci‑

mentos na região do Douro e gerando mais desemprego (Pina, 2011; Turismo do 

Douro, 2012). À semelhança do resto do país, essencialmente rural e com a predo‑

minância da agricultura, a região estava dependente dos apoios financeiros (Pina, 

2011; Turismo do Douro, 2012). Contudo, existem desigualdades dentro da própria 

região. De um lado, os núcleos urbanos com maior concentração de habitantes 

(Vila Real, Lamego e Peso da Régua), com mão de obra mais qualificada e uma 

economia mais dinâmica; do outro, extensas áreas rurais com baixa densidade 

populacional, mão de obra não qualificada, uma alta taxa de analfabetismo e 

abandono escolar, populações envelhecidas e despovoamento (Cristóvão et al., 

2010, p. 525).

Mais recentemente, verificava ‑se um crescimento dos fluxos turísticos e dos 

indicadores de competitividade do destino Norte de Portugal; no entanto, com 

uma especial concentração na área do Grande Porto, persistindo as assimetrias 

entre os subdestinos da região – Minho, Douro e Trás ‑os ‑Montes (Turismo do 

Porto e Norte de Portugal E. R., 2015).

4. As alterações estruturais do sector público e as políticas do turismo

De modo a identificar alguns fatores na ótica da governança que têm influen‑

ciado o desenvolvimento e a afirmação do Douro como um destino internacional, 

destacam ‑se, na descrição a seguir, as estruturas institucionais e as políticas para 

o desenvolvimento do turismo, principalmente a partir da aprovação do Programa 

de Reestruturação da Administração Central do Estado (PRACE), entre outras 

observações. A apresentação dos dados parte do âmbito nacional para o munici‑

pal, de forma a facilitar a perceção das ocorrências nas diferentes escalas.

4.1. Âmbito nacional

O PRACE teve como propósito a reorganização e a modernização da adminis‑

tração pública, de forma a obter ganhos de eficiência, reduzir o volume das des‑

pesas públicas, racionalizar a sua estrutura e descentralizar funções (Resolução 

no 124/2005, de 4 de agosto, 2005). Esse processo de reestruturação estendeu ‑se 

desde a organização das freguesias até às estruturas regionais e nacionais, pas‑

sando pelos municípios e pelo associativismo municipal. Assim, pretendia atribuir 

“coerência a unidades territoriais definidas com base nas NUTS III, refletindo 

uma lógica económica, social, histórica, geográfica, cultural, ambiental e de repre‑
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sentação institucional, conferindo racionalidade e harmonia à relação do Estado 
com a administração local” (Decreto ‑Lei n.o 68/2008, de 14 de abril, 2008, p. 2193).

Nesse período, o turismo no país apresentava uma certa estagnação, com‑
parativamente a outros países europeus, e os principais obstáculos para se alcan‑
çarem os objetivos do desenvolvimento eram a concentração excessiva do poder 
público, o défice de formação e competências dos funcionários públicos, a ausên‑
cia de planeamento e de ordenamento do território, a falta de formação dos atores 
turísticos, a má qualidade da construção e dos projetos de arquitetura nos espaços 
urbanos e os constrangimentos ao desenvolvimento das comunidades nos espaços 
rurais (Vieira, 2007, p. 29).

O Plano Estratégico Nacional de Turismo – PENT (Resolução n.o 53/2007, de 
4 de abril, 2007), lançado após a criação do Instituto de Turismo de Portugal em 
2006, chamava a atenção para o desenvolvimento de ofertas distintivas e quali‑
ficadas, em conformidade com a vocação natural de cada região, para que o país 
pudesse apresentar um leque diversificado de produtos turísticos e conseguisse 
dinamizar o fluxo de turistas, além de fortalecer o tecido empresarial local. Nessa 
perspetiva, foram criados seis polos de desenvolvimento, entre eles, o do Douro 
(circunscrito à NUTS III). Os produtos destacados nesse Plano referiam ‑se à ela‑
boração de rotas temáticas, ações de marketing e sinalização, requalificação de 
aldeias típicas e de locais de atração turística (Circuito Cultural e Paisagístico), diag‑
nóstico e oferta de atividades nos Parques Naturais e Áreas Protegidas (Turismo 
de Natureza) e em áreas relacionadas à Gastronomia e Vinhos. Entretanto, advertia 
que seria necessária a qualificação da oferta, com a instalação de hotéis de qua‑
lidade destinados a uma procura com elevado poder de compra, além de outros 
serviços de apoio ao turista (Turismo de Portugal I. P., 2007). Enfatizava ‑se a con‑
solidação das principais portas de entrada no país: Lisboa, Porto e Algarve. No 
entanto, as áreas mais periféricas também receberam atenção no plano, devendo 
ser desenvolvidas após a conceptualização dos produtos turísticos e a realização 
dos estudos de viabilidade.

Com a premissa de melhorar a interação e aumentar a eficácia de atuação 
dos agentes públicos e privados, os projetos do PENT deveriam ser concretizados 
não só com a participação dos órgãos da administração central, mas também ao 
nível regional (Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional – CCDR), 
local, e das associações setoriais, empresariais e regionais, bem como de empre‑
sas direta ou indiretamente ligadas à atividade turística, todas “sob a orientação 
política do Ministério da Economia e da Inovação” (Turismo de Portugal I. P., 
2007, p. 8). No entanto, desde a elaboração até à implementação e monitorização, 
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predominou uma abordagem centralizada, não sendo observado o envolvimento 
ativo dos atores relevantes. As tarefas recaíram sobre o Turismo de Portugal e sem 
a integração ativa das CCDR, desconsiderando ‑se as suas atribuições (Almeida, 
2011).

Um dos objetivos da Política Nacional de Turismo, que tinha o PENT como 
instrumento orientador, referia ‑se exatamente ao reforço da organização regional 
do turismo para uma efetiva aproximação às comunidades locais e às empresas 
(Decreto ‑Lei n.o 191/2009, de 17 de agosto, 2009, p. 5337), sendo necessário esti‑
mular as entidades regionais e locais para o planeamento de atividades turísticas 
com a participação das comunidades locais.

Em 2013, o PENT foi revisto. Tendo permanecido sob consulta pública, foram 
reconhecidas as contribuições resultantes da “auscultação dos diversos agentes, 
privados e públicos, incluindo entidades regionais de turismo, autarquias, asso‑
ciações sectoriais, empresários de toda a cadeia de valor ou instituições de ensino” 
e, no anteprojeto, das Entidades Regionais de Turismo (ERT) e da Confederação 
do Turismo Português (Turismo de Portugal I. P., 2013a, p. 3). Sem alterar os seg‑
mentos prioritários para o Douro, o plano destacou o contributo da região para o 
prolongamento da estada de curta ‑duração observado na cidade do Porto, sendo 
importante a promoção de venda associada (Turismo de Portugal I. P., 2013a). 
Reconheceu, igualmente, a importância estratégica do Turismo Religioso. Con‑
tudo, o foco voltou ‑se para Fátima, Braga, Guimarães, Porto e Lisboa, na alocação 
de “recursos georreferenciados em valor”, apesar de a região do Douro ter várias 
referências relevantes, como Lamego (Santuário de Nossa Senhora dos Remédios) 
e Sernancelhe (Nossa Senhora da Lapa).

Nesta revisão, a preocupação com a eficácia da governação era patente, e 
para que as estratégias pudessem ser concretizadas, três desafios deveriam ser 
ultrapassados. O  primeiro referia ‑se à coordenação institucional: alinhar as 
diversas políticas do Governo (outros setores) com as prioridades da política de 
turismo, e efetuar a integração destas “no plano infranacional através de parcerias 
e descentralização de competências, eliminando a deficiente transposição para a 
escala regional da política nacional de turismo e as dificuldades de mobilização 
dos agentes do sector para a implementação da estratégia” (Turismo de Portugal 
I. P., 2013b, p. 46). Os outros dois referiam ‑se à prestação de contas e à responsa‑
bilização das políticas, ou seja, conseguir avaliar os resultados nos territórios de 
forma sistemática, através de uma “rede de investigadores nacionais e em estreita 
articulação com os municípios, o Turismo de Portugal e o INE” (Turismo de Por‑
tugal I. P., 2013b, p. 46).
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Elaborada de acordo com a nova divisão das áreas regionais de turismo 
(conformadas às NUTS II), esta versão realçou que as entidades intermunici‑
pais poderiam assumir um importante papel no planeamento e desenvolvi‑
mento do turismo regional e sub ‑regional, e alertou para a necessidade de se 
implementar um novo modelo de intervenção, uma atuação concertada dos 
agentes públicos e económicos do sector, de forma a assegurar a coerência 
e a obter resultados positivos. O âmbito local de gestão, com o envolvimento 
de agentes públicos e privados, foi referido como o mais apropriado para o 
desempenho de atividades relacionadas com o marketing do destino (Turismo 
de Portugal I. P., 2013b, p. 50).

Em 2014 iniciou ‑se a elaboração de um novo instrumento estratégico, o 
Turismo 2020, alinhado com um novo ciclo de fundos estruturais e com a indica‑
ção dos projetos definidos a partir dos contributos de diversos agentes públicos 
e privados. Nele foi apontada a necessidade de se fazer uma gestão mais eficaz 
do turismo, advertindo que a atuação dos diversos atores propiciava tanto ações 
colaborativas para a captação de clientes como a “sobreposição de atuações, com‑
petências e atribuições”, o que não proporcionava a coerência necessária para a 
sua concretização (Turismo de Portugal I. P., 2015a, p. 76). Assim, reivindicava 
a concretização efetiva de um modelo de governança pautado pela colaboração, 
com o devido esclarecimento sobre os papéis, competências e atribuições de cada 
um dos agentes. A este propósito, identificava as regiões centro e norte como as 
que apresentavam maior dificuldade de coordenação entre os agentes do mercado 
turístico.

Mais recentemente, a Estratégia Turismo 2027 reconhece o progresso na 
qualificação da oferta de recursos turísticos e a melhoria das infraestruturas de 
apoio ao turismo, mas destaca a importância de se elaborarem e implementarem 
estratégias de desenvolvimento turístico para os destinos no âmbito regional, sub‑
‑regional e local, de forma a tornar os territórios mais competitivos (Turismo de 
Portugal I. P., 2017). Seguindo o modelo anterior de auscultação dos diferentes 
atores, visa estimular o planeamento participado e o trabalho em rede, pois as 
assimetrias regionais persistem, bem como “alguma desarticulação institucional 
e de coordenação entre agentes que operam no mercado turístico” (Turismo de 
Portugal I. P., 2017, p. 35). 

Além dos planos nacionais, o Turismo de Portugal fornece, desde 2015, um 
guia dirigido às administrações locais que pretendam incluir o turismo nos seus 
planos diretores municipais (Turismo de Portugal I. P., 2016). O guia recomenda 
a adaptação e a incorporação das orientações fornecidas pelos programas nacio‑
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nais, regionais e intermunicipais nos planos diretores municipais e intermuni‑
cipais. Cabendo aos municípios a caracterização e o diagnóstico da atividade 
turística no território, reafirma ‑se a responsabilidade dos agentes locais no pro‑
cesso de desenvolvimento da oferta turística, tanto no âmbito municipal como 
no intermunicipal.

4.2. Âmbito regional

A partir do PRACE, as atribuições das Regiões Administrativas passaram a ser 
distribuídas entre diferentes órgãos públicos, entre eles, as CCDR, responsáveis 
pelo planeamento e ordenamento do território e pela coordenação estratégica para 
o desenvolvimento económico, social e ambiental das regiões segundo a divisão 
NUTS II (Resolução n.o 39/2006, de 21 de abril, 2006). As CCDR atuam numa 
escala considerada fundamental para a implementação da Política Nacional do 
Turismo e para o desenvolvimento da atividade turística em termos regionais, 
pois, nesse nível convergem as várias políticas e programas, cabendo ‑lhes a inter‑
mediação entre os diferentes níveis de planeamento. Compete ‑lhes a articulação 
intersectorial, a coordenação dos serviços desconcentrados do Estado e a gestão 
dos fundos comunitários, sendo que os presidentes das câmaras municipais e 
os representantes das freguesias atuam aqui através de um Conselho Regional 
(Decreto ‑lei n.o 104/2003, de 23 de maio, 2003; Decreto ‑Lei n.o 191/2009, de 17 de 
agosto, 2009). Contudo, as críticas sobre o desempenho das CCDR evidenciam 
a limitação do seu papel, seja por não terem poder decisório para concertar as 
intervenções sectoriais ou por estabelecerem relações com os atores com base na 
imposição legal, não se configurando uma entidade de liderança à escala regional 
(Almeida & Mourato, 2013).

A  Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte 
(CCDRN) é responsável pela proteção, conservação, valorização, divulgação e 
promoção da paisagem cultural do Alto Douro Vinhateiro, e o seu envolvimento 
com o turismo deu ‑se mais concretamente após a distinção dessa área como 
Património da Humanidade, o que resultou na elaboração do Plano de Desenvolvi‑
mento Turístico do Vale do Douro – PDTVD (Resolução n.o 139/2003, de 29 de agosto, 
2003). Este plano tinha por objetivo “ultrapassar fatores críticos e crónicos” que 
condicionavam o desenvolvimento da região, admitindo que as várias tentativas 
de planeamento para o seu desenvolvimento não tinham tido o impacto econó‑
mico e social esperado, uma vez que apresentava ainda os piores indicadores de 
desenvolvimento da UE (CCDRN, 2004, nota de apresentação).
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O PDTVD conjugava dois fatores considerados essenciais para o desenvolvi‑
mento turístico: “a vontade política, traduzida num compromisso público de concre‑
tização de medidas e investimentos essenciais para o desenvolvimento turístico e a 
facilitação de atracção de investidores privados” (CCDRN, 2004, p. 81). Este plano 
tinha um horizonte de execução até 2007 e cinco objetivos a concretizar:

1) qualificar as redes e sistemas de serviços públicos de suporte ao turismo;
2) promover a iniciativa privada para a qualificação e a dinamização da 

oferta turística;
3) qualificar e formar recursos humanos e promover a empregabilidade;
4) afirmar e consolidar a imagem turística do Douro, responsabilizando ‑se 

também pela animação da sub ‑região;
5) reforçar a capacidade institucional, promovendo a cooperação para a 

execução, monitorização e avaliação do plano (Resolução n.º 139/2003, 
de 29 de agosto, 2003, pp. 2391 ‑2392). 

O processo de elaboração do PDTVD ocorreu, à semelhança dos anteriores 
mencionados, sob uma lógica hierárquica. Todavia, comparativamente ao PENT 
(que surgiria posteriormente), pautava ‑se por uma maior proximidade ao terri‑
tório e às suas realidades, uma vez que foi elaborado numa escala regional, em 
articulação com as instituições centrais, para apoiar a Administração Local na 
preparação do território para o desenvolvimento do turismo.

Na época, a capacidade institucional da estrutura turística foi considerada 
“debilmente organizada” e pouco eficaz, com realce para a pulverização das atua‑
ções (individuais), a não ‑concertação regional (para ganhar em escala), e a insufi‑
ciente territorialização dos apoios financeiros para o turismo. Além disso, o estado 
da oferta foi considerado como um obstáculo ao desenvolvimento turístico. Con‑
tudo, estimava ‑se que o turismo seria capaz de transformar os potenciais da região 
numa efetiva cadeia de valor que geraria empregos, riqueza, iniciativa empreende‑
dora e, por conseguinte, desenvolvimento (Presidência do Conselho de Ministros, 
2004, p. 151). Para concretizar e monitorizar o Plano e mobilizar as instituições 
públicas e privadas de forma contínua, foi criada a Estrutura de Missão do Douro 
(Resolução do Conselho de Ministros n.o 116/2006, de 20 de setembro, 2006).

Em 2008, foram estabelecidos os estatutos da Entidade Regional de 
Turismo do Polo de Desenvolvimento Turístico do Douro (Turismo do Douro), 
cabendo ‑lhe a implementação das estratégias determinadas no PENT e no 
PDTVD; a elaboração de planos de ação promocional em parceria com entida‑
des locais, regionais e nacionais; a realização de estudos; a monitorização da 
oferta e a promoção das dinâmicas e valores da região (Portaria n.º 1150/2008, 
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de 13 de outubro, 2008). Entretanto, após cinco anos, a conformação das Áreas 

Regionais de Turismo às divisões NUTS II determinou a extinção dos Polos de 

Desenvolvimento e, consequentemente, da Estrutura de Missão e do Turismo 

do Douro (Lei n.º 33/2013, de 16 de maio, 2013). Com o desaparecimento desta 

última, a recém ‑criada Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de Por‑

tugal (TPNP) assumiu as suas atribuições, essencialmente a promoção turística 

e o apoio a eventos.

Nos planos de ação elaborados pela TPNP são ressaltados a dificuldade na 

estruturação da oferta e o baixo nível de cooperação e colaboração entre os atores 

(Turismo do Porto e Norte de Portugal E. R., 2016, 2017, 2018). Apesar das carên‑

cias apontadas, a sub ‑região turística Douro não é evidenciada nas ações, como no 

caso do Plano de Ação 2018, que apresentava como uma nova experiência a elabora‑

ção do “Roteiro dos Escritores”. Não se observou a menção deste segmento para o 

Douro, mesmo tendo alguns escritores locais ilustres, como Aquilino Ribeiro (Ser‑

nancelhe), Miguel Torga (Sabrosa) e Guerra Junqueiro (Freixo de Espada à Cinta), 

e estando o seu desenvolvimento, na altura, já a ser ponderado ou em curso nas 

respetivas câmaras municipais. No Plano de Ação 2019, a atenção voltou ‑se para 

o mercado espanhol e para o Caminho de Santiago, tendo sido elaboradas duas 

brochuras dedicadas ao Douro: Rota de Cister, e roteiros alusivos a personalidades 

da região Norte (Turismo do Porto e Norte de Portugal E. R., 2018).

4.3. Âmbito supramunicipal

Sem a implementação de uma escala regional de governo, o associativismo muni‑

cipal e a ação de órgãos descentralizados da Administração Central representa‑

ram um novo espaço relacional entre as esferas de governo. Estabelecidas em 

2003, e conformadas à divisão NUTS III, as Comunidades Intermunicipais (CIM) 

serviriam para otimizar funcionalmente as câmaras municipais, proporcionando 

um resultado de economia de escala (Teles & Swianiewicz, 2018). Nesse enqua‑

dramento, a CIM Douro apresentou, em 2015, a Estratégia Integrada de Desen‑

volvimento Territorial da Região do Douro (2014 ‑2020). O turismo foi incluído no 

eixo estratégico “Competitividade, Conhecimento e Inovação”, com a intenção 

de direcionar as ações para:

a) tornar a atividade um potenciador do desenvolvimento;

b) consolidar a sub ‑região como um novo destino turístico no mercado 

nacional e internacional;
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c) reforçar a diferenciação e diversificação dos produtos turísticos, de forma 

a favorecer o crescimento das taxas de ocupação e das estadas médias e 

reduzir a sazonalidade;

d) proteger o património natural e cultural;

e) promover eventos;

f) reter e qualificar recursos humanos;

g) desenvolver práticas de planeamento e de gestão que promovam a arti‑

culação de políticas sectoriais e territoriais (CIM Douro & Sociedade de 

Consultores Augusto Mateus & Associados, 2015, p. 63), refletindo os 

objetivos dos planos até aqui mencionados. 

Já em 2017, a única estratégia documentada na CIM Douro referia ‑se à 

valorização cultural e turística do Caminho Português de Santiago (Caminho de 

Torres), que consistia, entre outras ações, na sensibilização dos agentes públicos 

e privados, mas envolvia somente os municípios de Sernancelhe, Moimenta da 

Beira, Lamego, Peso da Régua e Mesão Frio (CIM Douro, 2017).

4.4. Âmbito municipal

Aos Municípios e às Freguesias são atribuídas responsabilidades nas áreas da 

Educação, Cultura, Ação Social, Proteção Civil e Ambiente, mas cabe às Fre‑

guesias, em particular, a gestão do equipamento rural e urbano (Lei no 75/2013, 

de 12 de setembro, 2013). Sendo o nível local de governo que efetua o controlo 

prévio das várias atividades relacionadas com o turismo e que possui compe‑

tências para a realização do planeamento territorial municipal, colaborando 

para a consecução das estratégias nacionais, a sua ação é importante para a 

sustentabilidade de um destino turístico (Turismo de Portugal I. P., 2015b). Aliás, 

o turismo tem sido visto com muita expectativa por parte das autarquias em 

razão das “dificuldades e incapacidades de as actividades rurais tradicionais 

travarem o declínio de muitas regiões” (Cavaco, 2005, p. 88). Todavia, sabe ‑se 

que a gestão e o planeamento ao nível do destino são também necessários, uma 

vez que grande parte dos recursos, base dos produtos turísticos, não perten‑

cem nem são controlados pelo sector privado, sendo necessária a sua proteção, 

melhoria e até mesmo regulação. No caso dos municípios que compõem a NUTS 

III Douro, observou ‑se ainda que não há planos formais de desenvolvimento do 

turismo, apenas o estabelecimento de ações de comunicação, apoio e promoção 

de eventos locais (Bock, 2018). 
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Além dos factos aqui relatados, outros acontecimentos influenciaram o pla‑
neamento e a gestão do turismo para a região do Douro, sendo identificados de 
forma resumida e complementar na tabela 1.

2
0

01 Distinção da região do Alto Douro Vinhateiro como Património 
da Humanidade

2
0

0
3

Estabelecimento do regime de criação, quadro de atribuições 
e competências das Comunidades Intermunicipais (CIM) e 
associações municipais
(Lei no 11/2003, de 13 de maio, 2003)

Aprovação do Plano de Desenvolvimento Turístico do Vale do 
Douro  ‑ PDTVD
(Resolução no 139/2003, de 29 de agosto, 2003)

2
0

0
4 Proposta técnica do PDTVD

(CCDRN, 2004)

2
0

0
5 Programa de Reestruturação da Administração Central do 

Estado (PRACE)
(Resolução no 124/2005, de 4 de agosto, 2005)

2
0

0
6

Integração no Turismo de Portugal das atribuições do Instituto 
de Formação Turística e Direcção ‑Geral de Turismo, agora 
extintos. Transferência das 19 regiões de turismo para as 
associações de municípios e outras entidades supramunicipais.
(Resolução n.o 39/2006, de 21 de abril, 2006)

Estabelecimento da Estrutura de Missão do Douro
(Resolução n.o 116/2006, de 20 de setembro, 2006)

Criação do Turismo de Portugal I. P.  como órgão único 
nacional do turismo
(Decreto ‑Lei n.o 208/2006, de 27 de outubro, 2006)

2
0

0
7 Aprovação dos objetivos e linhas gerais do PENT e dos polos 

de desenvolvimento turístico
(Resolução no 53/2007, de 4 de abril, 2007)

2
0

0
8

Aprovação do regime jurídico das Áreas Regionais de Turismo 
de Portugal Continental (NUTS), dos Polos de Desenvolvimento 
Turístico e das respetivas entidades regionais de turismo 
(delimitação/características). Estabelecimento da Entidade 
Regional de Turismo do Douro
(Decreto ‑Lei no 67/2008, de 10 de abril, 2008) 

Integração de Murça na NUTS III  ‑ Douro e integração de Vila 
Flor nas Terras de Trás ‑os ‑Montes
(Decreto ‑Lei n.º 68/2008, de 14 de abril, 2008)

2
0

0
9 Estabelecimento das bases das políticas públicas de turismo e 

definição dos instrumentos para a sua execução
(Decreto ‑Lei n.o 191/2009, de 17 de agosto, 2009)

Tabela 1 
Quadro cronológico 
referenciado de 
ocorrências
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2
01

3

Revisão do PENT
(Turismo de Portugal I.P., 2013b)

Novo regime jurídico das Áreas Regionais de Turismo de 
Portugal continental e das entidades regionais de turismo. 
Extinção dos Polos de Desenvolvimento. Sucessão para a 
Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte das atribuições 
do Polo de Desenvolvimento Turístico do Douro/Turismo do 
Douro
(Lei nº 33/2013, de 16 de maio, 2013)

2
01

7 Lançamento da Estratégia turismo 2027
(Turismo de Portugal I.P., 2017)

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa documental e bibliográfica.

5. Conclusão

Sendo o sector público responsável pela regulação dos sectores económicos, é 
fundamental uma governança que envolva as diferentes escalas de ação para que 
o sistema turístico opere o mais equilibradamente possível a fim de beneficiar as 
localidades. Neste sentido, cabe ao sector público o planeamento da atividade 
turística nos territórios, de modo a facilitar o seu desenvolvimento, estimular a 
ocorrência de investimentos e prevenir possíveis efeitos negativos decorrentes dos 
impactos que possa provocar. 

Implicando a ocorrência de relações verticais e horizontais, a governança 
traduz‑se numa relação de caráter multinível e multiagente, cujas decisões e ações 
influenciam, em certa medida, as dinâmicas sociais e económicas dos lugares 
onde a atividade turística se concretiza. Daí resulta a importância da articulação 
entre atores, inclusive os não‑públicos, sendo que esse envolvimento não deve ser 
associado apenas à participação democrática, mas essencialmente ao que é indis‑
pensável ser feito para concretizar o que é estabelecido pelos níveis superiores de 
governação (Fukuyama, 2013). Cada elemento desse sistema exerce o seu papel, 
mas a coordenação entre eles é necessária para equilibrar as dinâmicas nos luga‑
res e permitir, ao mesmo tempo, a concretização dos objetivos particulares das 
empresas e o atendimento das necessidades dos elementos externos. Assim sendo, 
o processo de governança do turismo à escala do destino implica uma complexa 
e abrangente coordenação que pode influenciar a sua competitividade (Bruyn & 
Alonso, 2012; Costa, 2006; Hartman, 2015). Por conseguinte, pode afirmar‑se que 
há uma forte associação entre a coordenação e a articulação efetiva dos atores 
públicos e não‑públicos e a evolução de uma área enquanto destino turístico.

No que respeita à coordenação, observa ‑se que as alterações ocorridas nas 
últimas décadas, nomeadamente os vários órgãos e entidades criadas, fundidas 
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e extintas, e as regiões administrativas modificadas, denotam um período de 
adaptação e de instabilidade organizacional, o que, só por si, não tem favorecido 
o desenvolvimento do turismo na região do Douro nem a sua gestão.

Numa fase de desenvolvimento de um dado destino, a coordenação dos ato‑
res é essencial, pois as áreas já lidam simultaneamente com a pressão do turismo 
internacional e a consolidação do turismo interno – o que já ocorre em alguns 
lugares da região do Douro. Se, por um lado, os planos reconhecem as melhorias 
infraestruturais e da oferta de serviços turísticos; por outro, ainda é necessário 
progredir prioritariamente na governança local. A pouca articulação dos atores 
persiste ao longo do tempo, sendo registada aqui desde o PDTVD, em 2003. Toda‑
via, devem considerar ‑se outros fatores influenciadores deste défice de articulação 
institucional não discutidos neste capítulo, tais como as diferenças culturais, os 
sentidos de territorialidade e as questões políticas. 

Neste sentido, a divisão territorial vigente criou territórios que se sobrepu‑
seram a outros já existentes, com novas estruturas administrativas e atividades 
redistribuídas. Da mesma forma, as Regiões de Turismo foram reajustadas e, após 
a extinção do Polo do Turismo do Douro, os municípios que o integravam ficaram 
diluídos numa grande região, de certa forma híbrida, formada por outras sub‑
‑regiões, geográfica e culturalmente diferentes (Bock, 2018). 

Um outro fator que pode explicar a falha na governança é a constatação de 
que os padrões de interação são predominantemente hierárquicos, caracteriza‑
dos pela tomada de decisões e pela elaboração de políticas delineadas a partir do 
governo central. Mesmo que os diplomas legais e os planos estratégicos assegurem 
a participação dos agentes dos níveis inferiores de ação, estes ainda desempe‑
nham um papel passivo, mantendo ‑se mais como implementadores de políticas 
formuladas fora do seu próprio contexto. Ainda que as políticas nacionais visem 
o crescimento da atividade turística de forma equilibrada em todos os territórios, 
sem planos regionais e sub ‑regionais adequados e sem uma maior proximidade 
institucional e coordenação, parece difícil a concretização do desenvolvimento do 
turismo de modo mais assertivo.

Uma forma de colmatar as deficiências existentes é a promoção efetiva da 
interação entre os atores locais com proximidade territorial, não só para obter 
vantagem competitiva, mas também para facilitar a reflexão e a implementação 
de diretrizes comuns e para o controlo de ações que têm por objetivo o desenvol‑
vimento de sectores como o turismo. Mesmo sem evidências de que o modelo de 
gestão supramunicipal possa ser mais eficiente do que o regional, a coordenação 
com os agentes locais, a existência de uma liderança para o grupo de municípios e 
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uma efetiva coordenação com as entidades hierarquicamente superiores (conjuga‑

ção de planos e projetos, recursos financeiros e humanos) certamente contribuem 

para que estejam reunidas melhores condições para a promoção de um impacto 

positivo a médio e a longo prazo na região do Douro.

Parece plausível que haja um aproveitamento da estrutura da CIM Douro para 

criar uma governança potencialmente mais efetiva, que seja capaz de gerar dinâmi‑

cas que possam contribuir para o desenvolvimento coordenado do turismo e propor‑

cionar futuramente algum benefício às populações, mesmo que os municípios que a 

compõem apresentem diferenças quanto aos recursos turísticos e à oferta de serviços. 

Aliás, importa não esquecer que nem todos os lugares possuem condições para se 

afirmarem como destino turístico, e essa realidade pode refletir ‑se na falta de coesão 

dos municípios para a coordenação do turismo e, consequentemente, para o envolvi‑

mento do sector privado, que deve apresentar igualmente diferentes condições.

Naturalmente, é expectável que, nos territórios de baixa densidade, muitos 

municípios não tenham capacidade para gerir e coordenar o turismo, quer pelo 

próprio desconhecimento do funcionamento do mercado quer pela falta de com‑

petências e condições para a ação, fazendo com que as poucas empresas traba‑

lhem de forma não ‑coordenada. Todavia, sem governança, a concretização dos 

objetivos traçados nos planos pode simplesmente não ocorrer. Isto porque os pla‑

nos servem de guiões que podem, ou não, ser aplicados pelos municípios. Desta 

forma, o modelo de gestão supramunicipal e a existência de Conselhos Municipais 

de Turismo poderiam, devido ao aumento de escala e abrangência, contribuir para 

a melhoria dos resultados e para a evolução da região como destino. Pensando 

também no futuro dos lugares, face aos riscos de cessação dos apoios comunitá‑

rios e de alteração no cenário de crescimento turístico no país, essa aproximação 

entre os diferentes agentes e sectores deveria ser efetivada a curto prazo.

Considerando que em todas as ações individuais pesam, em maior ou menor 

grau, questões culturais, políticas, sociais e económicas, também aqui o papel dos 

atores públicos locais é essencial para a superação de barreiras e para a obtenção 

de resultados benéficos em favor de um território mais amplo, que agregue lugares 

vizinhos e seja capaz de competir com outras regiões turísticas. 

Apoios

O presente trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, Coordenação de Aper‑

feiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil.
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Que turismo para o Douro? Caminhos 
possíveis para o seu desenvolvimento

Xerardo Pereiro
Humberto Martins 

Octávio Sacramento 

Sabrosa: espaço Miguel Torga (São Martinho de Anta), fechado aos feriados. Exposição 
sobre Magalhães no edifício das piscinas do parque BB King, fechado. Posto de turismo, 

fechado. Casa de Fernão de Magalhães, fechada. Só dois restaurantes abertos. Adega 
cooperativa e adega Vallegre, fechadas (Diário de campo, 8 ‑12 ‑2017, Xerardo Pereiro). 

De Vila Real (…) descemos para a Régua pela nacional 313. Uma estrada sinuosa que nos 
guia, cada vez mais, pelo vinhedo que predomina na paisagem e que só é interrompido pelo 

brutal impacto do viaduto da A24. O Rio Corgo parece sossegado no seu caminho para o 
Douro. Está um dia soalheiro e quente. A descida para a Régua acentua o calor – já como 

que em ressaca do dia que passou. A viagem faz ‑se sem pressas, contemplando o edificado, o 
arvoredo e a paisagem rural ‑agrícola. Não “apanhamos” muitos carros pela frente.  

Dou a pensar para mim, habitante da cidade, que luxo este de poder conduzir  
sem confusões, “namorando” permanentemente com uma bela paisagem  

(Diário de campo, 16 ‑07 ‑2019, Humberto Martins).

1. Introdução

O objetivo deste texto é o de analisar as possibilidades e potencialidades de desenvol‑
vimento do turismo no Douro do ponto de vista dos (seus) agentes turísticos, e dos 
debates e confrontos de ideias que o alimentam (Pina, 2012, 2013). Não há uma única 
forma de pensar o desenvolvimento do turismo e as formas de auscultar os agentes 
turísticos têm privilegiado, não raras vezes, uma perspetiva quantitativista que tende 
a “obscurecer” as nuances que uma região tão diversa apresenta. Como, aliás, nos 
revelam as duas epígrafes escolhidas para inaugurar este texto. Entre outras notas e 
impressões da nossa imersão do terreno, estes dois excertos são indiciadores de um 
território classificado, projetado, planeado, pensado, com um potencial paisagístico 
e humano forte, mas que, de alguma forma, fica por “explorar” (pensando a palavra 
num duplo sentido, positivo e negativo). Na verdade, e essa é também uma das suas 

18. CAPÍTULO
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virtudes (por algumas pessoas vista como negatividade), é de um outro ritmo e de um 
outro tempo de vida que se trata. Quem anda pelo Douro, por várias partes do Douro, 
nomeadamente do Pinhão para Este, percebe que esse tempo lento, essa resposta 
avessa a um tempo e ritmo capitalistas, é justamente uma marca indelével da sua 
atratividade. Pode ‑se perguntar, é certo, se estão coisas por fazer? Se não se aproveita 
tudo o que há em termos de recursos patrimoniais? Mas as epígrafes dão conta igual‑
mente do que foi a nossa abordagem. A imersão no terreno. Só percebemos ou perce‑
beríamos o turismo no Douro, a sua complexidade, se fizéssemos também turismo, 
se estivéssemos com tempo nos lugares. Se olhássemos com atenção não apenas para 
o “belo”, o que nos revelam as “visibilizações” feitas pelo marketing público e privado, 
mas sobretudo para o que está invisibilizado ou é menos (re)conhecido. A nossa tarefa 
e responsabilidade científica, não só epistemológica, mas também ética e política, é 
justamente a de dar a conhecer “melhor” a realidade do turismo do Douro. E para 
isso só vendo de perto e por dentro.

 Nesta abordagem adotamos uma perspetiva qualitativa para entender 
melhor olhares e posicionamentos face ao destino Douro. Ao longo do desenvol‑
vimento do projeto Dourotur (www.dourotur.utad.pt), desde 2016, escutámos 
e dialogámos com muitos e variados agentes turísticos. Este texto é resultado 
desse processo de “escuta antropológica”, atento às potencialidades, propos‑
tas estratégicas e linhas de ação que estes agentes desejam promover. Como 
observaremos, essas propostas, agregadas e comparadas, não vão todas na 
mesma direção e neste texto tentaremos interpretar as gramáticas subjacentes 
a essas propostas, que envolvem interesses e visões do mundo diversas, assim 
como experiências do turismo (por relação de trabalho ou de lazer) também 
elas plurais.

Partindo de uma perspetiva simultaneamente prospetiva e exploratória, 
apresentamos um panorama dos futuros possíveis para o turismo no Douro, dos 
seus potenciais cenários e futuros desejados pelos agentes turísticos da região. 
Paralelamente, apontamos algumas possíveis soluções que resultam de diálogos 
mantidos com agentes turísticos ao longo deste período. A estrutura deste capítulo 
passa, em primeiro lugar, por apresentar um breve enquadramento teórico sobre 
a questão das potencialidades turísticas. Explicitaremos depois a metodologia 
utilizada e, mais tarde, analisamos os discursos selecionados (avaliação interna), 
procedendo ainda a uma análise SWOT /FOFA (Forças, Oportunidades, Fraque‑
zas, Ameaças) das potencialidades do destino Douro do ponto de vista dos inves‑
tigadores (avaliação externa). Terminamos com um conjunto de reflexões sobre o 
futuro do turismo no Douro. 
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2. Algumas referências teóricas

O potencial de atração turística de um destino constitui uma preocupação não só 
dos agentes turísticos, mas igualmente dos autores que estudam cientificamente 
o turismo desde os anos 1970 (Cerro, 1993; Pearce, 1981; UIOOT, 1971). Nos pri‑
meiros trabalhos destes autores, o potencial turístico encontra ‑se definido pelos 
fatores geográficos de localização e pelas condições naturais, infraestruturas, con‑
dições socioeconómicas e equipamentos culturais e de recreio. Douglas G. Pearce 
define como essenciais principalmente os fatores de localização: clima, condições 
físicas, recursos, acessos, propriedade e uso da terra, restrições e estímulos ao 
desenvolvimento turístico e capacidade de carga (Pearce, 1981).

O debate actual sobre o potencial turístico dos territórios incorpora a questão 
da sustentabilidade e da sensorialidade/valor intangível dos lugares e das expe‑
riências, como, por exemplo, acontece no denominado turismo enogastronómico. 
O debate entre turismo e sustentabilidade está presente em todas as agendas polí‑
ticas do turismo (Bramwell & Lane, (2011; CITTIB, 2003; Hall, Gössling & Scott, 
2015). Possibilidade ou utopia, a sustentabilidade do turismo e o turismo sustentá‑
vel são longos “caminhos” em muitos destinos turísticos. De facto, o turismo sus‑
tentável coloca limites à produção e consumo de experiências turísticas, e também 
suscita conflitos pelo uso do espaço, distribuição dos benefícios, excesso de carga 
turística, custo de vida, recursos naturais e culturais, entre outros. É necessário, 
como tal, produzir um olhar crítico sobre o turismo e os seus impactos, especial‑
mente ambientais e sociais. A sustentabilidade não é nem pode apenas ser vista 
pela perspetiva económica. A sustentabilidade social e ambiental são propósitos 
que se advogam num turismo responsável e ético, cada vez mais em voga em 
turismos de eleição. 

Efetivamente, os propósitos associados à sustentabilidade do sector só 
podem ser atingidos com base num planeamento cuidado que tenha em consi‑
deração não só as várias pessoas envolvidas (turistas, empresários, residentes, 
trabalhadores), mas igualmente o território como espaço ‑ambiente. No entanto, 
e ainda que a planificação seja importante, por si só não significa a resolução de 
todos os problemas do turismo. Será que o turismo pode suscitar uma relação de 
benefício mútuo com o ambiente e as comunidades recetoras? Será que podemos 
dar um “passo maior do que a perna” em termos quer da oferta quer da procura 
admitidas? Que políticas e práticas implementar? Como pensar um turismo como 
atividade humana multidimensional virtuosa? Os temas da governança, da impli‑
cação responsável de todas as partes interessadas e do aumento de recursos finan‑
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ceiros para a organização e gestão do turismo num sítio classificado são cruciais. 
O risco está no uso e abuso dos recursos, numa desregulação da atividade e num 
laissez ‑faire, que, no limite, prejudica a mais breve ou longo prazo todas as partes 
interessadas, deixando igualmente marcas materiais e imateriais irreparáveis no 
território e na paisagem (cf., por exemplo, as recomendações da UNESCO relati‑
vamente aos sítios classificados1).

No passado, predominantemente os turistas adaptavam ‑se ao destino, que 
produzia bens e serviços turísticos estandardizados, numa prática de turismo tipo 
fordista que oferecia produtos consumidos em massa por diversas classes sociais 
(Pereiro & Fernandes, 2018). Hoje em dia, no entanto, podemos falar em contextos 
mais diversificados, marcados por um turismo pós ‑fordista (Pereiro & Fernandes, 
2018), que se carateriza pela presença de turistas mais exigentes, especializados, 
seletivos, independentes e que procuram experiências mais personalizadas, social 
e emocionalmente de qualidade, e com certa diferença e distinção (como é o caso 
do enoturismo). Os destinos turísticos tradicionais não desaparecem, mas a ati‑
vidade tornou ‑se mais complexa (Vera, 2011). Dos antigos quatro “s” (sun, sea, 
sand, sex) passou ‑se a novos quatro “s” (sophistication, specialization, segmentation, 
satisfaction), isto é, o turismo procura a sofisticação da oferta, a especialização dos 
produtos, a segmentação da procura e a satisfação de turistas, agora mais diversos 
e complexos (Buhalis, 1998). 

Se é difícil generalizar, pois há uma grande diversidade de turistas, ainda 
assim podemos afirmar que hoje em dia o turista tem mais acesso à informação 
sobre os destinos graças às novas tecnologias de informação e comunicação, está 
mais preocupado pelo meio ambiente e pelos efeitos da sua atividade sobre a natu‑
reza, faz viagens mais frequentes e é mais exigente do que no passado (Pereiro & 
Fernandes, 2018). Neste sentido, perguntamos, relativamente ao Douro, se pode 
aspirar a ter os turistas que a região deseja? Com os perfis adequados ao que os 
habitantes locais preferem? Enquanto destino turístico de interior, mas com forte 
ligação e dependência do Porto, o Douro apresenta um grande potencial para 
consolidar uma oferta de turismo sustentável, ao mesmo tempo que enfrenta os 
riscos de um turismo massificado que tem a segunda maior cidade de Portugal 
como referência. 

 Do ponto de vista da oferta turística do destino, consideramos essencial a ter‑
ritorialização do turismo face à turistificação do território (Neto, 2013; Vieira, 2007); 
isto é, um ordenamento territorial do turismo na região, que controle os efeitos do 

1 https://whc.unesco.org/en/158/.
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turismo, intensifique a aceitação local do turismo e o seu envolvimento participa‑
tivo, organizando o território e as suas ofertas de modo integrado, ecológica e social‑
mente responsável, para acolher turistas e atingir sustentabilidade na atividade 
turística. Para tal, importa considerar instrumentos de planificação estratégica 
enquanto instrumentos de poder que antecipam o futuro e orientam a mudança 
(Fazenda et al., 2008). Planear estrategicamente o turismo é um processo coletivo 
e participado de conceção de um futuro desejado (Jamal & Getz, 1995; Santana, et 
al., 2016; Vera, 2011; Vieira, 2007; Zimmer & Grassmann, 1996), que tem como base 
a análise e avaliação do destino turístico e o seu potencial. Por exemplo, é isso que 
se tem vindo a considerar relativamente aos winescapes ou turismo de terroir em 
França (Borgonha), EUA (Califórnia, Oregon), na Austrália ou na África do Sul. 
O Douro tem justamente como património de referência a sua vinha, ou, melhor, 
a sua paisagem vinhateira cimentada numa interação de saber e aproveitamento 
humanos – elementos naturais não ‑humanos, que não por acaso se encontram clas‑
sificados e devem (por compromisso político internacional também) ser protegidos. 
É, como tal, um ponto de equilíbrio de difícil prossecução – o da gestão dos (vários) 
legítimos interesses (económicos e não só) individuais e grupais e o da preservação 
de um bem comum (público) que é também território de vida secular para muitas 
pessoas. Ou seja, um habitat de vidas que não se esgotam no turismo e das quais, 
justamente, o turista precisa. Veja ‑se, por exemplo, o interesse cada vez maior nas 
vindimas turísticas como experiências integrais e relacionais com o território, a 
paisagem, a vinha, o vinho e aqueles e aquelas que o sabem fazer.2

 Nessa linha, o paradigma do desenvolvimento turístico sustentável e res‑
ponsável que consideramos apoia ‑se num planeamento estratégico coletivo e 
participado, como forma de: a) salvaguardar e valorizar os recursos; b) integrar 
os diferentes componentes da oferta turística: atrações turísticas, transportes, 
informação, promoção, serviços, etc.; c) controlar os efeitos negativos do turismo; 
d) integrar os diferentes níveis territoriais das políticas do turismo (local, regio‑
nal, nacional, internacional) numa política do turismo com uma visão estratégica 
integral: nacional, euro ‑regional, transfronteiriça e transnacional; e) definir pre‑
viamente estratégias e evitar iniciativas e projetos avulsos, o que concentra, sele‑
ciona e permite uma melhor eficácia e eficiência nos projetos e nos investimentos 
públicos; f) envolver todas as partes interessadas, não só os agentes económicos 
ligados ao turismo e os eleitos municipais, mas, igualmente, as populações locais 
num sentido mais genérico – uma vez que e enquanto “eventuais” beneficiárias 

2 No âmbito deste projeto conduzimos um estudo de caso – que abordaremos noutro lugar – numa 
Quinta de referência do Douro que desenvolve já há alguns anos uma oferta turística desta natureza.
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últimas (em termos económicos) não deixam, ainda assim, de sofrer os impac‑
tes decorrentes de processos turistificadores, por mais ou menos intrusivos que 
sejam; g) garantir uma boa difusão e um bom acesso à informação.

Vários são os modelos para estudar a sustentabilidade dos destinos turís‑
ticos. Muitos deles adotam um enfoque económico, mas outros há que privile‑
giam o ecológico e mesmo abordagens geográfico ‑territoriais (CITTIB, 2003; 
Lanquar, 1991; Vera, 2011). O objetivo destes modelos é fundamentalmente o 
de medir e monitorizar a atividade turística. Geralmente criam indicadores 
geográficos, socioeconómicos e ambientais, tais como o da pressão humana 
sobre o meio ambiente, a capacidade de alojamento, o índice de sazonalidade, 
o emprego, a taxa de desemprego, os salários, o preço do alojamento, o parque 
automóvel, a frequência de espaços turísticos, os usos do solo, os resíduos, a 
energia e a água. Embora estes indicadores sejam relevantes, na nossa análise 
adotamos uma abordagem mais antropológica, sociológica e política (Zimmer 
& Grassmann, 1996). Esta abordagem privilegia a interpretação dos sentidos e 
significados das políticas, práticas e discursos em detrimento da medição; por 
exemplo, o grau de tolerância do turismo e dos turistas, as perceções sobre o 
turismo e os turistas, o grau de controlo e gestão dos fluxos turísticos, os limi‑
tes aceitáveis para a exploração dos patrimónios naturais e culturais. Assim, 
em primeiro lugar consideramos as linhas políticas estratégicas de desenvol‑
vimento turístico da região do Douro ou as mais influentes ali. Em segundo, 
damos voz aos técnicos municipais de turismo porque pensamos que eles são 
um pilar essencial para pensar a sustentabilidade do destino Douro – com um 
conhecimento de proximidade do fenómeno e da realidade no terreno. Final‑
mente damos voz aos agentes turísticos (empresários, políticos, entre outros) 
promotores da indústria e que privilegiam a sustentabilidade do turismo do 
Douro como um desafio coletivo. 

 Esta abordagem justifica ‑se pelo fato de a sustentabilidade passar por ser 
muito uma retórica (Vera, 2011), e é essa narrativa dos agentes sociais que importa 
analisar para melhor perceber os caminhos possíveis para o desenvolvimento do 
turismo no Douro, um destino turístico com um ciclo de desenvolvimento jovem, 
e uma biografia ainda curta, mas, como referido, com um enorme potencial em 
termos de recursos materiais e imateriais. Os discursos que abaixo trazemos, 
enquanto refletores de representações existentes sobre o Douro, como região, 
como território, como destino turístico e como futuro, ajudam a definir caminhos 
possíveis em termos de políticas e ações que poderão ser considerados por quem 
de direito numa planificação integrada do destino. 
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3. Metodologia

Para a construção da secção de texto que se segue, optou ‑se por não filtrar dema‑
siado os discursos produzidos pelos agentes turísticos do Douro (melhor dizendo, 
por várias pessoas com interesses e ou conhecimentos especializados e não espe‑
cializados sobre a região). Quando utilizamos a designação não filtrada queremos 
significar que privilegiamos um material cru, quase bruto, mas produzido em con‑
textos de pesquisa e sob impulsos metodológicos controlados. Realizámos uma 
recolha sistemática de discursos e intervenções públicas dos agentes turísticos 
do Douro. Esta recolha foi registada literalmente em diário de campo e, nalguns 
casos, os discursos foram gravados em registos de imagem e som pelos Serviços 
Audiovisuais da UTAD. Alguns destes debates foram organizados pela própria 
equipa do projeto Dourotur, em associação e cooperação com a Associação de 
Empresários Turísticos do Douro e Trás ‑os ‑Montes (AETUR) ou no âmbito do 
projeto Magallean World (cf. https://www.magellanworld.pt/). Os debates foram 
públicos e decorreram entre abril de 2016 e maio de 2019. 

 Ao todo foram selecionados 42 excertos de discursos, que representam a 
diversidade e singularidade das linhas de pensamento e ação sobre o turismo 
no Douro. Estes fragmentos discursivos mostram não só pontos de vista, visões 
do mundo, perspetivas, perceções e olhares sobre o turismo na região do Douro, 
mas, igualmente, modos de pensar o seu desenvolvimento passado, presente e 
futuro. São produzidos por vozes significativas e representativas da diversidade 
dos agentes turísticos: empresários, políticos, técnicos, académicos, gestores cul‑
turais, escritores e arquitetos. Os agentes aqui representados estão identificados 
com o seu nome e filiação, pois os seus discursos foram produzidos em momentos 
de carácter público.3 

 Os fragmentos discursivos abaixo expostos são também reveladores de ques‑
tões mais vastas sobre o turismo, o desenvolvimento, a demografia, a política e 
a sociologia do Douro. Através das palavras destas pessoas vislumbramos pon‑
tos e temas para debates. O modo como os apresentamos sugere um confronto 
de ideias, ao mesmo tempo que ajuda a revelar traços e elementos estruturais e 
estruturantes sobre o que poderá ser o desenvolvimento do turismo no Douro. 
Enquanto cientistas sociais não podemos adivinhar o futuro. No entanto, aferi‑
mos as perceções, desejos e imaginações dos agentes sociais sobre os passos a dar. 

3 Optamos por manter os nomes, não criando pseudónimos. Julgamos que assim cumprimos dois 
propósitos. Corresponsabilizamos todos cujas palavras aparecem neste escrito, e, também por isso, 
vinculamos discursos (ideias, representações) aos efetivos produtores dos mesmos. Ou seja, a pessoas 
com singularidade histórica – i.e., posições sociais, políticas, físicas concretas e únicas.
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É um pouco o que temos feito neste estudo mais em particular; uma recompilação 
crítica desses desejos de futuro, manifestados por todos aqueles que promovem, 
beneficiam (ou podem ser prejudicados) e fazem turismo no Douro. Os discursos 
são refletores de disposições mais amplas e de interesses (legítimos), que, justa‑
mente, ajudam a perspetivar a diversidade da região – como qualquer uma, na 
verdade. Até porque na base deste projeto de investigação – ao adotarmos uma 
abordagem antropológica – sempre esteve em “cima da mesa” a identificação des‑
tes múltiplos interesses, condições e possibilidades, o que contribui para uma 
“de ‑essencialização” do Douro e do próprio turismo do Douro. Um propósito que 
só pode beneficiar quem, de facto, faz o Douro e faz o turismo no Douro. Ou seja, 
quem pensa e planeia e define politicamente estratégias e ações para o territó‑
rio e esta indústria, em particular. Pensá ‑la na sua diversidade significa abordar 
virtudes, oportunidades, mas também ameaças, riscos, desencantos, preocupa‑
ções e problemas, que, de um outro modo, ficariam como “escondidos debaixo do 
tapete”.

4. O turismo do Douro visto e falado pelos agentes turísticos 

Uma das principais premissas da antropologia, simultaneamente epistemoló‑
gica, ética e política, é a de dar voz aos vários agentes sociais que coexistem no 
mundo (em diferentes escalas de vida e relação). É uma tarefa de aproximação 
ao real e também de mediação que permite ir além do óbvio, do senso comum, 
das estatísticas e das ideias ‑feitas sobre os problemas e os fenómenos humanos. 
O que também torna o seu projeto de conhecimento mais capaz para reconhecer 
a multidimensionalidade da realidade social, admitindo diferenças e variações 
nas partes interessadas, seus interesses e na legitimidade dos mesmos. No caso 
do turismo, e em particular no Douro, essa multidimensionalidade ou diversidade 
também existe. É um território vasto, desigual do ponto de vista territorial, da 
representação política, das suas diferentes histórias sociais, económicas e políti‑
cas vistas à escala dos concelhos, dos diferentes investimentos e iniciativas econó‑
micas realizados ao longo do tempo e mesmo das virtudes e recursos disponíveis. 
Apesar de ligadas pelo mesmo rio não podemos, por exemplo, comparar Barca 
D’Alva a Mesão Frio, ou a Régua a São João da Pesqueira. As potencialidades são 
justamente diferentes. Aliás, e mais à frente proporemos essa reflexão com base 
no que nos disserem os seus agentes, o turismo do Douro beneficiará se simulta‑
neamente existir uma oferta mais integrada e mais igualmente diferenciada por 
nichos, temas, patrimónios, terroirs, paisagens. Enfim, um turismo que se ins‑
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creva como referência numa área classificada e reconhecida mundialmente, mas 
que se apresente plural nas ofertas e possibilidades – plasmada numa máxima 
como seja a de “muitos Douros no Douro”. Um pouco à semelhança do que acon‑
tece no vinho – com a existência de regiões demarcadas. O Douro como um espaço 
referencial geocultural mais amplo e depois terroirs específicos que se prendem 
com características territoriais, climáticas, sociais, patrimoniais e paisagísticas 
mais particulares.

Portanto, nesta seção, partilhamos e analisamos discursos de importantes 
agentes turísticos do Douro, recolhidos desde 2016. A sua escolha foi feita com base 
no critério de equilíbrio social e territorial entre agentes políticos, técnicos, empre‑
sários e de associações e organizações não empresariais e não ‑governamentais; 
ou seja, uma seleção que assegurasse representatividade não só em termos territo‑
riais, mas igualmente em termos sociais e económicos. Estes agentes representam 
organizações e pontos de vista ‑chave para pensar o desenvolvimento do turismo 
no Douro. A seleção inclui representantes do mundo empresarial turístico (e.g., 
AETUR), das políticas do turismo, da planificação do turismo, de outras organi‑
zações não governamentais ou não ‑empresariais e investigadores. Os discursos 
que apresentamos são não apenas representativos da pluralidade de vozes que 
se projetam sobre o turismo na região do Douro, como também significativos da 
nova relevância que o turismo está a ter no desenvolvimento da região. 

Em termos de opção textual apresentamos, como referimos, excertos pouco 
ou nada editados. Esta opção metodológica, e em rigor epistemológica, visa dis‑
ponibilizar um conjunto de representações, discursos e narrativas sem grandes 
filtros conceptuais por parte da equipa da investigação, facilitando um acesso 
mais imediato e direto ao que pensam e sentam várias pessoas que promovem, 
fazem e vivem o turismo no Douro. A organização dos mesmos por tópicos favo‑
recerá, no entanto, uma leitura mais fluída por parte do leitor, sem que alguns 
dos excertos deixem de ser também veículos para pensarmos para além dos tópi‑
cos avançados por nós. Os excertos têm, pois, matéria vasta e plural, insinuam‑
‑se a algumas ambiguidades e contradições, revelam simultaneamente leitura 
crítica e atenta da realidade por parte dos sujeitos, mas também um pensamento 
projetivo, assente em desejos e vontades de transformação – por maior ou menor 
possibilidade factual ou, mesmo, por contradição relativamente ao que encon‑
tramos no terreno. Em termos editoriais, o texto faz emergir uma construção 
dialógica do conhecimento – como se o debate decorresse com a nossa parti‑
cipação, não só na leitura, mas num plenário mais largo e vivido para além da 
condição de leitor(es). 
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4.1. A (des)organização da oferta 

Neste primeiro conjunto de excertos verificamos de forma clara o que acima enfa‑
tizamos – sobretudo a inexistência de uma oferta integrada, não só no sentido da 
existência de uma plataforma/rede de informação, mas também de um modelo 
participativo que possa acolher as perspetivas das várias partes interessadas, 
nomeadamente dos agentes locais, e que inclua também um pensar estratégico, 
com capacidade de projeção além ‑fronteiras. Pensar o Douro para além dos inte‑
resses específicos de cada empresário e oferta em particular e, mesmo, num sen‑
tido transnacional. Uma oferta de lés ‑a ‑lés, que tenha o rio, o vinho, as paisagens 
e suas aldeias e gentes como referências principais. Algo que também o trabalho 
de campo nos mostra ou nos expõe – um descuidado território “público” entre 
Quintas e espaços privados. Como se a beleza estivesse só nas vinhas, vinhedos e 
entremuros. A referência crítica recorrente ao Pinhão (à sua fealdade), como lugar 
descaracterizado, que poderia pelo contrário ser uma das portas de entrada do 
Douro é um excelente exemplo. Aliás, este conceito de porta – que encontramos 
em Mesão Frio (replicando também o que existe no Parque Nacional da Peneda‑
‑Gerês) poderá ser muito mais explorado. Pensar em portas de entrada no sentido 
de garantir boa informação para os turistas – disponibilizando roteiros, percursos, 
patrimónios material e imaterial –, mas igualmente para os gestores do turismo, 
no sentido de terem registo de quem visita o Douro, perfis socioeconómicos e 
uma quase ‑monitorização permanente das expectativas e apreciações positivas e 
negativas daqueles. Abordagens que possibilitariam uma amplificação das expe‑
riências do Douro em termos de oferta e de procura. A falta de estratégia num 
plano do que chamaríamos um modelo de governação integrado parece evidente 
nos excertos que se seguem: 

O Douro é uma referência do turismo em Portugal, pouco conhecido no estrangeiro, e para 
ultrapassar isso é preciso confiar no valor da cooperação. Falta internacionalização, o Douro 
não é conhecido, a chancela UNESCO é uma mais ‑valia que serve para ganhar mais escala… 
A economia do turismo está ligada ao rio e o desenho da oferta é feita fora da região, a partir 
do litoral. No destino Norte de Portugal há quatro sub ‑destinos e não temos uma organização 
suficientemente forte. Temos que adotar uma perspetiva Douro ‑Duero, ter mais escala assim e 
ser complemento. Temos já vontade empresarial, temos que organizar melhor a oferta e pensar 
no comércio externo, negociar com o Porto também. Falta ‑nos organização para ser ouvidos. 
Temos que fazer o nosso caminho, como fizemos o caminho dos vinhos. Necessitamos algum 
apoio e seguir um modelo (Alberto Tapada, secretário geral da AETUR, debate dos 15 anos do 
Douro Património Mundial, Governo Civil de Vila Real, 14 ‑12 ‑2016). 

O Douro é um guardião de valores como a autenticidade, a originalidade, a paisagem, o ambiente, 
o vinho do Porto. Temos que trabalhar em rede e parceria, agregar ‑nos. A requalificação de 
lugares como o Pinhão é uma necessidade, pois está igual há 15 anos atrás, não tem oferta nem 
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nada que possa dar ao turista para fazer. O Douro é um potencial a transformar. Há muitos 
estudos, mas falta definir uma estratégia que crie uma dinâmica coletiva. O vinho do Porto hoje 
tem mais aproximação do território… há que ir a determinados mercados, comunicar melhor 
e desenvolver projetos. Falta um portal com identidade, é preciso trazer jornalistas e líderes de 
opinião… há um individualismo congénito na região (Cecília Pereira, debate dos 15 anos do 
Douro Património Mundial, Governo Civil de Vila Real, 14 ‑12 ‑2016). 

Eu acho que há uma má informação aos turistas. A região está cheia de quintas, parcelas de 
vinha com população próxima e distante, isolamento, mobilidades complexas, programas 
fechados (visita express) e mobilidades próprias. Isso não é mostrar o Douro. Na Régua ensinam 
o museu, uma quinta, o posto de turismo e um pequeno circuito urbano. No posto de turismo 
dizem os guias: “nada para fazer” (Carlos Carvalho, funcionário da CP na Régua, grupo de 
debate na UTAD, 7 ‑11 ‑2018).

Dirigi durante 38 anos uma unidade de turismo de habitação e de atividades de saúde e bem‑
‑estar situada na cidade de Lamego. Foi a primeira unidade de turismo de habitação implantada 
em toda a região do Douro. A nossa experiência ao longo de 38 anos permitiu ‑nos acumular um 
conhecimento real e efetivo relativamente às atividades turísticas, tais como: potencialidades, 
pontos fracos e pontos fortes. (…) Falta de articulação entre as diversas autarquias e instituições 
com assento na área do Douro, falta de dinâmica e sensibilidade dos autarcas relativamente 
às potencialidades existentes e às dificuldades dos operadores no terreno, falta de coesão e 
cooperação dos empresários das diversas unidades de turismo que foram surgindo ao longo 
dos anos, falta de ligação entre a hotelaria e os estabelecimentos de restauração e outros, 
falta de sinalética, etc… Durante os 38 anos de atividade, recebemos cerca de 60.000 turistas 
estrangeiros de cerca de 22 países diferentes e mais uns milhares de turistas portugueses. 
Felizmente que anos volvidos apareceram toda a panóplia de sistemas informatizados que muito 
vieram facilitar o nosso trabalho, a promoção e a comunicação. Mas, de facto, foi precisa muita 
determinação porque: (i) nunca existiu um plano estratégico para a Região do Douro; (ii) Nunca 
houve um organismo que, de facto, se preocupasse em fazer um levantamento e um estudo 
para o desenvolvimento turístico do Douro devidamente articulado; (iii) não bastou “batizar” a 
estrada nacional Régua/Pinhão como a estrada mais bonita da Europa (que tantas vezes está por 
limpar e vigiar); (iv) cada unidade turística trabalhou isoladamente, como é típico dos durienses 
(Joaquim Manuel Brandão dos Santos, empresário turístico de Lamego, 29 ‑10 ‑2018).

O que temos que fazer é acrescentar valor económico às classificações que existem, UNESCO… 
valorizar o que é património. Há três mandamentos: 1º organização territorial dos recursos 
existentes; 2º cooperação entre empresas associadas e as autarquias; 3º orientação para a 
internacionalização (Alberto Tapada, AETUR, Seminário do 3º ano da licenciatura em turismo 
da UTAD, 5 ‑05 ‑2015). 

Hoje há menor sazonalidade, há cruzeiros até dezembro, e vêm mais do estrangeiro. Temos 
problemas com os programas pela pouca colaboração com a CP ‑Comboios de Portugal. 
É impossível descer o rio à noite, ir e vir não se pode… o nosso país depende do turismo… Não 
queremos turistas como sardinhas em lata. Nós não nos sentimos apoiados pelas instituições 
políticas da região (Matilde Costa, Barcadouro – Rota do Douro, Seminário Dourotur – Dia 
DESG, UTAD, 24 ‑05 ‑2017).

O Douro foi dos grandes senhores e criaram ‑se desequilíbrios. Hoje há um turismo fluvial, mas 
também um modelo de fora para a região, que não deixa nada, não sobra nada; é um circuito 
fechado. Falta uma estratégia em terra e outro alinhamento estratégico. É preciso abrir com 
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janelas a região (Alberto Tapada, AETUR, Encontro da AETUR – Rota Magalhães, UTAD, 
18 ‑01 ‑2019). 

As encruzilhadas do turismo duriense são três: 1. Territorial: resulta das múltiplas delimitações 
e “imaginações geográficas” do território do “douro turístico”. Este douro turístico é o ADV, 
o Douro UNESCO, a NUT ‑III, o Vale do Douro (PDTVD), o eixo Régua ‑Vila Real ‑Lamego, o 
rio, o trecho de Barqueiros para cima? 2. Semiótico ‑identitária: profusão de imagens, levando 
a que o regime semiótico de promoção do turismo seja aparentemente caótico, com múltiplas 
significações, ambiguidades, tensões e contradições. 3. Governança: há um labirinto de 
organizações, sobreposições de responsabilidades e zonas de penumbra, faltando um modelo 
de governança (Octávio Sacramento, docente da UTAD, Conferências do Douro 2018, UTAD, 
15 ‑11 ‑2019).

4.2. O Porto como ponto de partida e de chegada

O Porto é uma bandeira e uma barreira para o turismo do Norte e do Douro (Alberto 
Tapada, AETUR, 8 ‑02 ‑2017). 

Estamos a falar de turismo a duas velocidades: o do Porto e o do Douro Norte, mas são bem 
distintos (Eduardo Ferreira, guia turístico, A Voz de Trás ‑os ‑Montes, 24 ‑01 ‑2019, p. 13). 

A cidade do Porto é recorrentemente citada como “porta de entrada” da região 
duriense. É dali que partem muitas das “rotas” de visitação do Douro e daí a impor‑
tância de pensar o Douro – e a própria Região Vinhateira classificada – muito para 
além da sua delimitação territorial mais óbvia e que tem Mesão Frio e Barca D’Alva 
como balizas geográficas. A jusante e a montante, o turismo no Douro, de acordo 
com vários testemunhos, faz ‑se de uma rede de informação mais abrangente. 
Obviamente, o risco da massificação, de alguma forma já sentido em segmentos 
como o dos cruzeiros no verão, aparece também evidente nos discursos aqui repre‑
sentados. Um turismo “quase predatório” como escutámos em Mesão Frio. Ali, os 
donos de alojamentos locais referiam ‑se aos barcos que passam sem parar (e que 
deixam apenas as marcas nas margens – com a forte erosão provocada pelas ondas 
criadas). De um turismo programa que é feito em locais específicos e que não dão 
espaço ao turista para experienciar mais. Para conhecer as gentes do Douro, por 
exemplo, com tempo e cuidado. A afirmação imediatamente anterior posiciona 
de forma muito clara esta questão. Muitas experiências turísticas no Douro são 
“fechadas” (ver também o tópico anterior de excertos), sem abertura para além do 
programa estabelecido. Quase que um turismo de bolha que se fecha numa projeção 
idealizada de um território virtualizado em marketing e formas de divulgação que, 
paradoxalmente, promovem o evitamento dos lugares. Ou melhor, criam a ideia de 
um território como condomínio fechado, onde se pode e não se pode circular.
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Tal como referido, as nossas interlocuções permitiram ‑nos aceder a múltiplos 
pontos de vista. Obviamente, qualquer posicionamento encontra ‑se definido na 
própria inscrição social e experiencial de cada indivíduo – se é mais velho, mais 
viajado, se tem conhecimentos e formação profissional específica e relacionada 
com o turismo, e por aí adiante. Alguns dos discursos mais técnico ‑científicos 
projetam o turismo do Douro para outras dimensões de análise, numa expres‑
são crítica que é merecedora de atenção. E, neste caso, podemos reparar que a 
centralidade do Porto é vista, simultaneamente, como uma virtude e um cons‑
trangimento; ou, pelo menos, como um obstáculo. Atente ‑se igualmente que as 
reivindicações localistas territoriais nos ajudam a pensar ou a reforçar o ponto 
inicial sobre a não ‑existência de uma oferta integrada. Muitas vezes, os discursos 
(nomeadamente de autarcas e de técnicos de turismo municipais) projetam uma 
rivalidade ou competição por recursos simbólicos (e mesmo materiais) entendível 
num nível de análise política micro, mas que, provavelmente, será pouco entendí‑
vel em termos de benefícios alargados para a região.

No turismo em espaço rural dos anos 1990 não havia os sistemas de reserva de hoje. Vinha gente 
da cidade para as berças, com mão de vaca, isto é, não gastavam nada. O programa Leader 
financiou mais da metade do TER nos anos 1990. Falta hoje uma região para oferecer coisas 
e reter valor acrescentado. Os fornecedores dos barcos do Douro são na sua maioria do Porto. 
Só pão e laranjas são do Douro (Francisco Diniz, docente da UTAD aposentado, Seminário 
Dourotur, UTAD, 29 ‑03 ‑2017). 

Temos que posicionar o Douro a escalas diferentes e temos um problema que é a delimitação 
imprecisa do Douro. A relatividade do espaço ‑tempo nas distâncias até ao Douro e no Douro 
são uma realidade. Do Pópulo ao Pinhão são 30,3 km e 38 minutos de carro. O aeroporto do 
Porto conta com 99 voos a 21 países e 63 cidades: 93% à Europa, 5% a África e 2% às Américas… 
A distribuição das dormidas no Douro corresponde ‑se com as redes rodoviárias (Alexandre 
Guedes, técnico superior de TPNP, Seminário Dourotur – Dia DESG, UTAD, 24 ‑05 ‑2017). 

Há 16 anos ninguém falava de turismo na região. O Douro não é um destino nem uma marca. 
O Douro deve estar ligado ao Porto. A ATP fixa o turismo no Porto, não leva ao interior, sem 
fluxos litoral ‑interior (Alberto Tapada, AETUR, Seminário Dourotur, UTAD, 3 ‑05 ‑2017). 

O Douro é uma pérola desconhecida (E. Cardoso, gestor da Casa Foz do Corgo, Douro TGV – 
Turismo, Gastronomia e Vinho, 11 ‑05 ‑2017). 

Vila Real é a porta do Douro (José Maria Magalhães, vereador de Turismo da C. M de Vila Real, 
Douro TGV – Turismo, Gastronomia e Vinho, 11 ‑05 ‑2017). 

O túnel do Marão é um pau de dois bicos. São 15 minutos, é mais cómodo, os turistas chegam 
menos enjoados, visitam o Palácio de Mateus e nem sabem que existe o Douro. Régua é uma 
porta de entrada da região, mas a maioria vai logo para o Pinhão. Se passam 2 ‑3 dias vão para 
Lamego e Vila Real. O alojamento turístico mostra uma imagem dominante de varanda sobre 
o rio (Antão Lagoa, empresário, grupo de debate na UTAD, 7 ‑11 ‑2018).
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O circuito de Vila Real tem 85 anos, é um circuito urbano único, de quatro km, mas não podemos 
ficar só pelas corridas. Vamos estar a 40 minutos do Porto. Falta um centro de congressos e um 
ou dois parques temáticos… E vamos conseguir vencer (Elísio Neves, historiador, ex ‑presidente 
da Região de Turismo da Serra do Marão, II Jornadas de Turismo do NET, UTAD, 7 ‑04 ‑2015). 

4.3. Falta de pessoas: gente que vive, gente que trabalha

Um outro tema suscitado nas interlocuções mantidas prende ‑se com a falta de 
pessoas. O Douro Vinhateiro é uma região – especialmente mais para o seu inte‑
rior a Este – em quebra demográfica. O problema coloca ‑se segundo os empresá‑
rios na existência de mão ‑de ‑obra qualificada não só para o turismo como para 
o sector vitivinícola. Mais uma vez, o que notamos é a complexidade da questão. 
Ou seja, há mais especialistas como enólogos, alguns jovens empreendedores e 
empresários que, de alguma forma, estão saturados da cidade e dos contextos 
urbanos (notámos isso em alguns dos alojamentos locais de Mesão Frio), mas 
falta a malha social mais vasta que complete, digamos, o quotidiano da região. 
Na verdade, é um território em muitas das suas partes marcado por uma geografia 
da ausência humana. Como se a vinha e a paisagem, altamente humanizada e 
apropriada, se fossem fazendo a elas próprias. 

Os discursos são contraditórios. Entre o perigo da massificação, a beleza 
de uma paisagem que também se define pela ausência de pessoas, o ponto será 
sempre o de encontrar um equilíbrio. Socialmente, aliás, é uma região de fortes 
desequilíbrios, que se projetam também nas experiências apropriativas (e expro‑
priativas) do espaço. Como se também a diversidade do Douro se fizesse sentir 
pelas possibilidades de usufruto do espaço. De facto, ninguém arrisca a dizer, ao 
olhar para o cais de embarque da Régua num sábado de verão, que o Douro tem 
pouca gente, ou mesmo na Estação do Pocinho, enquanto esperamos pelo com‑
boio que nos leve à Régua. Mas basta o comboio partir e aquela mesma estação 
parece que não vê vivalma há anos. As perceções e as representações do mundo 
como desejos normativos ou estéticos são, pois, variáveis – desde logo, dependen‑
tes das próprias nuances dos atos de inquirição.

Há falta de gente, os turistas gostam de ver os aborígenes… temos que trazer pessoas para o 
Douro (Mila Simões de Abreu, arqueóloga, docente da UTAD, debate dos 15 anos do Douro 
Património Mundial, Governo Civil de Vila Real, 14 ‑12 ‑2016). 

A falta de gente é um problema para fixar o turismo na região. O túnel do Marão deve levar 
ao crescimento do Douro, ainda que toda a deslocação tem uma motivação. O sistema viário 
sempre foi difícil, necessitamos uma malha fina no território, para animação turística, circuitos 
de visitação e experiência… precisamos de mobilidades articuladas (Alberto Tapada, AETUR, 
Seminário Dourotur – Dia DESG, UTAD, 24 ‑05 ‑2017).
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O facto de estarmos no Douro não nos impede olhar para o mundo. A nossa escolha (EHRT 
Lamego) é de escala regional com impacto global, tem 300 alunos hoje… mais não é sempre 
melhor, nem sempre o que queremos. (…) Um pequeno lote de vinha é uma visão do mundo… 
O Turismo de Portugal tem dado uma marca e um conforto institucional… Temos que nos 
expandir também a Trás ‑os ‑Montes, melhorar o serviço e combater a desertificação, faltam 
políticas de repovoamento do interior (Paulo Vaz, diretor da Escola de Restauração e Hotelaria 
de Lamego – Turismo de Portugal, Encontro da AETUR – Rota Magalhães, UTAD, 18 ‑01 ‑2019). 

Quando eu cheguei à autarquia, não tínhamos estrutura para o turismo. Hoje há três técnicos 
superiores. Se queremos ir longe, a companhia é muito importante. A marca Vila Real integra as 
corridas, a olaria, etc… levamos a nossa gastronomia à Galiza… Quem cá vem, à UTAD, corre 
o risco de voltar a Vila Real. Em 2010, Vila Real tinha 47.000 dormidas; em 2015 teve 85.000 
(José Maria Magalhães, vereador de turismo da C. M. de Vila Real, III Jornadas de Turismo do 
NET, UTAD, 30 ‑03 ‑2017). 

Falta conhecimento da região pelos agentes de viagens. No comércio ninguém fala línguas 
(Celeste Marques, Associação Sabrosa XXI, Encontro da AETUR – Global Tec, UTAD, 20 ‑03‑
‑2019). 

Há uma revolução no Douro protagonizada pelos produtores de vinho, pelos enólogos… Trás‑
‑os ‑Montes e Alto Douro era vista como uma região pobre, antes. Hoje a economia mexe‑
‑se, há novas pessoas ligadas ao vinho, há conhecimento vindo da UTAD. Faz falta cuidar a 
paisagem e a arquitetura. Hoje as condições são outras, os donos de quintas querem arquitetura 
de adegas que acompanhem a qualidade do vinho… Qual a escala do turismo? Há um perigo 
de massificação, como o caso de Suíça com as estações de esqui. O turismo no Douro deve ser 
diferente, a pé, com ciclovias, com bicicletas, com comboios (Belém Lima, arquiteto, debate dos 
15 Anos do Douro Património Mundial, Governo Civil de Vila Real, 14 ‑12 ‑2016). 

4.4. Paisagens de desejo – ou o vinho por beber

O Douro é religião e vinho (Dono de Quinta do Douro, 60 anos, Peso da Régua, 15 ‑04 ‑2017).

O vinho e a vinha são, na verdade, dois elementos referenciais no turismo do 
Douro. A sua paisagem é marcada por eles. Subir o Douro a partir da Régua ou 
mesmo antes é entrar em “terras de vinha”. A classificação do Alto Douro Vinha‑
teiro, com base em critérios de valorização do património material e imaterial, tem 
estas referências importantes. O enoturismo começou a ter implementação há já 
alguns anos, e tal é reconhecido por quem mais trabalha diretamente no sector, 
mas claramente está ainda muito longe de outras ofertas no espaço europeu (e.g., 
Toscânia), ibérico (e.g., Rioja) ou, mesmo, nacional (e.g., Alentejo). O território é 
diferente. As Quintas projetam ‑se aos olhos dos visitantes. É claramente um tipo 
de turismo para classes altas, mas falta criatividade nas ofertas. Vão aparecendo 
projetos inovadores, que, no entanto, não permitem que o turismo do vinho, um 
turismo especializado que vai para além das provas, possa emergir definitiva‑
mente. 
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Há muito enoturismo na região… passamos de 60 a 100.000 visitantes em 10 anos. O pico foi 
2007, com a candidatura a 7 maravilhas de Portugal. Queremos subir até 200.000 visitantes, não 
temos poços de petróleo, não podemos dizer que não, temos que gerir os fluxos de forma mais 
eficiente, transformando a experiência e desenvolvendo um crescimento sustentável. Somos 
uma entrada do Douro, não só um postal… motivo para que as pessoas fiquem mais tempo. Em 
2005 reformulámos as visitas, com mais tempo, mais espaço, mais informação, mais autonomia 
e menos tempos mortos. 60% dos visitantes provêm de agências viagens (José Carlos Fernandes, 
enólogo de Casa de Mateus, encontro na UTAD, 17 ‑07 ‑2017). 

É preciso ter amor à profissão, que são muitas horas e dedicação. Nós, no Cais da Vila, temos 
pratos regionais com apresentação moderna, para mostrar a região. Temos 400 referências de 
vinhos. Os turistas vêm à procura de uma história, e os meus empregados de mesa têm esse 
papel, de procurar passar essa mensagem (Daniel Mendes, cozinheiro ‑chefe do restaurante Cais 
da Vila, apresentação do Guia de Restaurantes de Vila Real – Real Food, UTAD, 3 ‑10 ‑2018). 

O enoturismo no Douro tem um índice de permanência baixo na região. Falta aumentar o leque 
da oferta mais qualquer coisa. Há erros que fecham a carteira e o sorriso. É preciso estudar os 
gostos dos turistas e aplicar conhecimento… a postura deve ser permanentemente investigar… 
ler o cliente para o agradar (Rui Fraga, HTDOURO, Seminário do 3º ano da licenciatura em 
turismo, UTAD, 21 ‑04 ‑2015). 

4.5. Para além da paisagem, do rio e do vinho

A afirmação anterior posiciona, um dos principais problemas sentidos: a falta de 
atividades complementares. Como se não existisse Douro alternativo para além 
do vinho e da vinha e mesmo no sector do enoturismo parece haver pouca cria‑
tividade. Inclusive, o património existente público, religioso, civil parece estar 
“escondido” (como, por exemplo, em Mesão Frio ou mesmo em Vila Real). Já 
se falou numa oferta desintegrada, no sentido de não se promover experiências 
mais imersivas e demoradas no Douro – que, por exemplo e em termos concretos, 
levasse os turistas a aumentar as suas estadias, a circular mais entre lugares, 
entre Quintas, a visitar mais património, a estarem com mais tempo nos lugares. 
A média de permanência nos hotéis é de dois dias; aparentemente, um território 
classificado torna ‑se monótono ou redundante na oferta. Em Mesão Frio (um dos 
estudos de caso deste projeto), por exemplo, foi várias vezes referido que os turistas 
ali vinham para descansar dois a três dias em Quintas, demorando ‑se pratica‑
mente todo o tempo no círculo fechado do turismo de alojamento escolhido. Ora 
por falta de ofertas de restauração, ora por falta de informação, ora porque não 
existem atracões complementares, os turistas acabam por praticamente não sair 
das Quintas. 

Necessitamos uma certificação ao nível da gastronomia, em relação com a riqueza patrimonial, 
a ruralidade, o sentir da comunidade e as aldeias vinhateiras (António Martinho, Douro 
Generation, Seminário Douro em Movimento – Aldeias com vida, Museu do Douro, 12 ‑07 ‑2018). 



C a P .  1 8 :  Q U E  T U R I s m O  P a R a  O  D O U R O ? …

• 483 •

Há dificuldades para criar guias, e dificuldades de licenciamento, há proprietários de 
restaurantes que dizem que não querem saber disso. Temos três roteiros: património cultural, 
natureza e vinhos. Nos empresários da restauração há falta de tato e interesse. Há lugares que 
nós não aconselharíamos (José Meireles, técnico superior de turismo da C. M. de Vila Real, 
apresentação do Guia de Restaurantes de Vila Real – Real Food, UTAD, 3 ‑10 ‑2018). 

Levo no Miraneve desde os meus 26 anos, foi ontem… Oxalá o guia seja bastante divulgado, 
para que tenhamos mais gente na nossa terra. Eu apaixonei ‑me pelo turismo aos meus 16 anos. 
Temos que manter as nossas tradições e divulgá ‑las. Alguns visitantes perguntam como se 
faz? Eu abro a porta e levo ‑os ao pé da cozinheira. É preciso ser pró ‑ativos, ter qualidade do 
serviço, boa relação qualidade ‑preço e gostar do que fazemos (Celeste Gonçalves, proprietária do 
restaurante Miraneve, apresentação do Guia de Restaurantes de Vila Real – Real Food, UTAD, 
3 ‑10 ‑2018). 

Eu opero com kayaks. Há diferentes meios de explorar o Douro: a) o turismo de massas dos 
cruzeiros; b) pequenos passeios dos locais, de 1 ‑2 horas; c) pequenos operadores. Trabalho de 
forma mais íntima com o cliente, outro tipo de saídas, visitam ‑se lugares mais inacessíveis… 
(Carlos Carvalho, empresário, grupo de debate na UTAD, 7 ‑11 ‑2018). 

O Douro cresceu imenso, mas não é uma autoestrada, há um controlo excessivo da APDL, pois 
estão em jogo vidas humanas e prioriza ‑se a segurança. A APDL está a dificultar. Por outro lado, 
o Estado privatizou a APDL, trabalhamos para a APDL. Também é certo que segurança antes 
não havia, mas hoje os cais estão privatizados, são domínio público privatizado, especialmente 
da Régua ao Pinhão. O Pinhão está a morrer. Nós vendemos bonito… não podemos vender 
mais do que isso… há quintas por todo lado, todas iguais. Os do Douro Azul dizem que o Douro 
é uma zona de carteiristas (Cátia Ramos, empresária da Companhia Turística do Douro, grupo 
de debate na UTAD, 7 ‑11 ‑2018).

O Douro é paisagem, quintas, mais nada… Lamego, Ucanha… não precisamos que as pessoas 
se retenham mais tempo na região… As mobilidades são horríveis. 1,2 milhões de visitantes 
anuais do Pinhão turisticamente não valem nada. A Douro Azul divulgou internacionalmente 
o Douro… O fim dos canais ferroviários (Tua, Sabor, Corgo) permite criar canais cicláveis mais 
largos, mas melhor era recuperar os comboios. Era mais barato do que fazer uma ecopista 
(Paulo, empresário turístico, grupo de debate na UTAD, 7 ‑11 ‑2018). 

O Douro não está saturado. Há uma concorrência desaforada, mas resolvendo as carências é 
um destino potencial muito interessante. 70% dos seus clientes querem fazer caminhadas, a 
maioria estrangeiros. Os portugueses não caminham… (Manuel Lopes, empresário turístico, 
grupo de debate na UTAD, 7 ‑11 ‑2018). 

4.6. Modelos participativos para redesenhar o turismo no Douro

Referimos anteriormente que pensar o futuro do turismo no Douro pressupõe 
o envolvimento efetivo e informado de todos os agentes e partes interessadas. 
O nosso trabalho de campo deu ‑nos a conhecer um conjunto de discursos e posi‑
cionamentos que apontam para aí. A literatura mostra ‑o relativamente a vários 
domínios de atuação do Estado e ou de sectores privados (desde a constituição 
de áreas protegidas a grandes infraestruturas como as barragens) – quando as 
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políticas e as opções são sentidas como imposições e sem o envolvimento de quem 
são os seus sujeitos e objetos. O seguinte conjunto de excertos não se afigura tanto 
como uma crítica a uma política top ‑down, mas indicia vontades e saberes inscri‑
tos na prática e no conhecimento do terreno. A conceptualização e a elaboração de 
alguns agentes são reveladoras de uma reflexividade importante relativamente ao 
turismo do Douro. Ao mesmo tempo são reivindicativos de outras solidariedades 
ou colaborações institucionais e entre agentes locais. Notamos que se exige quali‑
dade, permitindo afirmar um turismo (de qualidade) vs. o turista (como categoria 
pensada como mera quantificação de presenças sem que se atente ao elemento 
de substância que a sua estadia/visita possa significar e/ou trazer). Os agentes 
sugerem segmentos de clientes, têm a capacidade (e o interesse) em reconhecer e 
trabalhar especificamente tipos de clientes diferenciados (por nacionalidade e por 
interesses particulares – e.g., enologia). 

Entram como clientes e saem como amigos para a toda a vida. Vêm cá mais duas ou três vezes… 
a ganhar se perde, a perder se ganha… Nós somos pequenos, e se não nos ligamos com outros, 
ninguém dá conta de nós. O Douro é o rio mais duas encostas. Nós somos mais do que o Douro. 
Temos que diferenciar entre turismo feito à medida e turismo de massas. Temos que fazer um 
turismo focado, com preço mais elevado. Não queremos ser Algarve. (...) Nós ajudamos a fixar 
as pessoas cá (Carlos Carvalho, empresário, grupo de debate na UTAD, 7 ‑11 ‑2018).

O Douro é uma região cheia de oportunidades, principalmente na área do turismo. Hoje é 
mais conhecida… é preciso saber idiomas e ter formação em vinhos. A base é a flexibilidade, a 
empatia, a proatividade, a paixão (Ana Rodrigues, Sygminton, apresentação dos estágios dos 
alunos de turismo da UTAD, 25 ‑10 ‑2018). 

O turismo é a indústria do sorriso. Quem trabalha em turismo não trabalha, diverte ‑se. (…) o 
galego é um turista que nos interessa muito. A Galiza, o mercado galego está mal explorado… é 
nas pequenas coisas que vemos a diferença (José Meireles, técnico de turismo da C. M. de Vila 
Real, II Jornadas de Turismo do NET, UTAD, 7 ‑04 ‑2015). 

Um turismo de qualidade é o que nós queremos, que traga um valor acrescentado (Ana 
Rodrigues, Sygminton, Conferências do Douro 2018, UTAD, 15 ‑11 ‑2019).

Não há sistemas políticos perfeitos. O turismo do Alto Minho é diferente do turismo do Douro. 
O do Alto Minho está muito virado para a Galiza, o vinho e sabem comunicar. O turismo do 
Douro identificou como produtos o vinho e a paisagem. A rede de museus e espaços patrimoniais 
do Douro envolve sete municípios, de maneira informal. Pretendemos um turismo social e 
acessível. Falta ser acessível, adaptado às necessidades especiais, um turismo inclusivo que nos 
diferencie. Através de uma candidatura ao Turismo de Portugal pretendemos criar um roteiro 
em braille para a rede de museus. (…) O Douro vinhateiro tem muita força, mas é necessário 
perguntar ‑nos que tipo de turistas queremos (Luís Carvalho, Fundação Museu do Douro, 
Conselho municipal de turismo de Armamar, 30 ‑11 ‑2018). 

Há diferenças notáveis nos meus turistas. Os ingleses gostam de aprender algo de português, 
têm uma atitude aberta. Os franceses só querem que se lhes fale em francês, nem inglês, nem 
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espanhol. Os espanhóis não fazem esforço por aprender e entender. Os galegos sim e entendem 
tudo, os catalães não. Os alemães aceitam bem a minha oferta (Hernâni, empresário de 
alojamento turístico, Conselho municipal de turismo de Armamar, 30 ‑11 ‑2018). 

O Douro é uma tendência (Cláudia Jesus, vereadora de turismo da C. M. de Armamar, Seminário 
Dourotur – SPID do CETRAD, UTAD, 12 ‑12 ‑2018).

A APDL tem feito um processo de profissionalização da navegação fluvial no Douro, com 
parceiros internacionais, e criando mais segurança, mais controlo da navegação. Agora há 
mais três navios hotéis, e mais 85.000 clientes cada ano. Levamos feito 76 milhões de euros de 
investimento no Douro, com melhoria da infraestrutura e melhor ligação com a CP. A Douro 
Azul tem feito um grande investimento na região… é preciso melhorar a comunicação… O Douro 
é um sítio que exige tempo (Joaquim Gonçalves, representante da APDL, Encontro da AETUR 
– Rota Magalhães, UTAD, 18 ‑01 ‑2019). 

4.7. O Douro e os seus (des)encantos 

Não obstante o valor patrimonial do Douro, em termos materiais e imateriais, 
em termos de paisagens, pessoas, território, vinha e vinho, rio, escarpas, edifi‑
cado religioso e civil, entre outros traços de apreciação, o turismo da e na região 
não pode ser só visto como algo positivo. O Douro enquanto território de expe‑
riências turísticas apresenta os seus problemas e dificuldades. Algumas mais 
estruturais, outras que resultam da pressão que esta indústria ou sector colocam 
– “o risco da massificação”, por exemplo –, que não aparece só neste último con‑
junto de excertos, mas pode ser pensado em estreita relação com um outro tema 
– o da “perda da autenticidade cultural”. Noção complexa e de difícil avaliação 
(as culturas são processos ininterruptos, sempre em permanente transformação, 
como tanto a antropologia nos ensina), a autenticidade aparece nos discursos 
como um recurso (ou capital) de sustentação do património e de valor a oferecer 
às “experiências do e no Douro”. As narrativas do risco e da perda, que original‑
mente emergiram relativamente à biodiversidade e desde quadros científicos e 
organismos internacionais, têm igualmente penetrado o escopo do cultural e do 
património imaterial, culminando com obsessões patrimonializantes a diversas 
escalas: internacionais, nacionais e locais. A salvaguarda dos patrimónios é, 
também ou sobretudo, uma forma da sua valorização capitalista num mercado 
alargado de visitantes e apropriações diversas (turísticas e outras) dos mesmos. 
Nestas últimas quatro entradas vislumbramos, uma vez mais, a complexidade 
e a ambiguidade suscitadas ou produzidas em discurso. Entre o que está bem 
e o que está mal parece existir um espaço de (i)responsabilidades atribuíveis. 
De alguma forma, ao fecharmos com estes excertos voltamos ao início – e a 
uma necessária reflexão sobre um turismo (des)regulado em vários sentidos. Um 
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Douro “sentido” desregulado, se nos é permitido o jogo de palavras. Um Douro 

que atrai e que tem naturalmente (de forma literal) potencial, mas que, enquanto 

oferta, parece fluir à mercê de correntes, por vezes, incontroláveis. Este é tam‑

bém um dos perigos associados ao turismo – o das abordagens predatórias dos 

vários envolvidos – dos que dele precisam e dos que para ele vivem. Um apetite 

voraz pelo aproveitamento dos recursos (também humanos e nestes incluindo 

os turistas) disponíveis sem que se pare para cuidar. 

No Douro há quem trabalhe muito bem e há quem trabalhe muito mal. Temos uma paisagem 
que não há em lado nenhum. É bom que a CP limpe as janelas dos comboios do Douro, para ver 
a paisagem… 70 operadores turísticos visitaram o Douro nos últimos anos (Marta Soares, Wild 
Douro, Encontro da AETUR – Rota Magalhães, UTAD, 18 ‑01 ‑2019). 

O Douro é um mapa ‑múndi (UNESCO, vinhos, Magalhães) e deve converter ‑se num destino 
de excelência mundial. O Douro há 10 anos era bem pior do que hoje. As sedes de concelho 
ganharam urbanidade. É preciso reabilitar para manter a memória (Ricardo Magalhães, vice‑
‑presidente da CCDRN, Encontro da AETUR – Rota Magalhães, UTAD, 18 ‑01 ‑2019). 

Acreditamos que o turismo e o enoturismo são essenciais para a região, até porque podem ajudar 
a compensar alguns dos problemas que enfrentamos. Por isso queremos ir ao encontro daquilo 
que as pessoas procuram, seja o turismo religioso, as visitas aos miradouros, etc. O turista não 
vê a diferença entre a Régua e Lamego. Por exemplo, para eles não há barreira e é também 
assim que nós devemos olhar para a região… Olhando 20 anos para trás percebemos que muita 
coisa melhorou. Apareceram mais hotéis e restaurantes, etc. O que eu acho é que tudo deve ser 
feito tendo em conta o fator autenticidade, até porque aquilo que as pessoas procuram é uma 
experiência. Se o caminho for o da massificação é um caminho fácil para esgotar o recurso que 
temos… As limitações que têm vindo a ser impostas têm ido nesse sentido; agora é óbvio que se 
pode fazer sempre mais (António Filipe, presidente da Liga dos Amigos do Douro Património 
Mundial, Vivadouro, abril de 2018, p. 17). 

Dos 4,3 milhões de turistas que recebe a região Norte, como é que vamos trazer esta gente cá 
para cima? A estratégia deve ser trazer cá para cima essa gente para ultrapassar a sazonalidade. 
Ainda que não há turistas a mais no Porto, o enoturismo pode ser uma arma para trazer turistas 
para o Douro, Trás ‑os ‑Montes e o Minho… As chaves para isso são a qualidade nos serviços, a 
animação turística, a boa formação e os bons salários dos profissionais. Temos que acabar com 
esta visão de capelinha e promover a região, crescer em rede, por exemplo através de rotas. Há 
muitos exemplos de como não se deve atender turistas, como não falar línguas ou a antipatia… 
O TPNP está para ajudar a promover a região e as universidades a formar profissionais. O Norte 
não se esgota numa viagem, há uma grande e variada oferta que pode criar muita satisfação no 
visitante… só recomenda bem quem está satisfeito… e hoje estamos influenciados por pessoas 
que não conhecemos. (…) Há muito por onde crescer. O país e a região estão a ser descobertos 
pelo mundo. Há que inovar, fazer projetos fora da caixa. Falta festa no Douro, alegria… É preciso 
fazer projetos transversais ao território e ganhar escala, como por exemplo com o projeto da 
rota turística N ‑2 (estrada nacional 2)… Os fluxos turísticos da via fluvial não são os turistas na 
região, e igualmente as dormidas no barco ‑hotel não são o mesmo que as dormidas no Douro 
(Luís Pedro Martins, presidente de TPNP, V Jornadas do NET da UTAD, 9 ‑04 ‑2019).
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5. Alguns pontos de sistematização 

Para ajudar o leitor a sistematizar a informação propomos uma abordagem 
com base numa análise FOFA ou SWOT:

Ajudam a atingir os objetivos (+) Dificultam atingir os objetivos ( )

Fatores internos: FORÇAS FRAQUEZAS

Fatores externos: OPORTUNIDADES AMEAÇAS

5.1. Avaliação interna

Os discursos acima expostos permitiram ‑nos aceder às representações dos agen‑
tes turísticos da região relativamente ao turismo do Douro. Tentaremos agora 
sistematizar a informação propondo algumas categorias – ainda que e como suge‑
rimos, a produção do discurso e a metodologia utilizadas sugiram um conjunto 
de representações mais fluídas. Não obstante, identificamos os seguintes pontos 
fortes e fracos, ameaças e oportunidades:

a) Pontos fortes (enquanto oferta existente que permita experiências turís‑
ticas de qualidade e ou potenciar o sector do turismo no Douro): 

 –  património natural (paisagem, rio Douro, olival, miradouros); 
 – património social (tranquilidade, segurança, simpatia, acolhimento, hos‑

pitalidade); 
 – património institucional (existência de uma universidade, UTAD – forma‑

dora de especialistas, quadros e profissionais –, rede de museus do Douro, 
infraestruturas viárias e rodoviárias que facilitam proximidade ao Douro 
simultaneamente é uma ameaça); 

 – património material ‑simbólico (quintas, vinha e vinho, história, “tradição”, 
religião, vinho, paisagem, Casa de Mateus, Terra de Fernão de Magalhães, 
trilhos temáticos);

 – património enogastronómico (vinho, azeite, gastronomia);
 – património turístico (turismo fluvial, turismo de natureza, turismo rural, 

turismo de habitação, enoturismo).
b) Pontos fracos, carências, problemas ou falhas (fatores endógenos que 

enfraquecem o turismo no Douro enquanto oferta e experiência de um 
destino turístico):

 – institucionais/organizacionais (fraca organização política do turismo no 
Douro – falta governança eficiente e eficaz; insuficiente trabalho em rede 
que não considera a cultura de trabalho cooperativo entre empresas, que 



D O U R O  T U R Í S T I C O

• 488 •

inclui também as mobilidades, acessibilidades e empresas de transportes; 
falta uma melhor comunicação e certificação do destino; falta melhorar a 
informação sobre os recursos de visitação e experiência; inexistência de 
uma oferta integrada – com a valorização dos recursos patrimoniais locais 
– e.g., alguns postos de turismo estão fechados ao fim ‑de ‑semana, bem 
como museus e outros locais de visitação);

 – recursos humanos – (em termos de emprego qualificado e especializado 
por sectores [e.g., enologia e gastronomia, guias de turismo], conhecimento 
de línguas estrangeiras e dos recursos patrimoniais da região). Trabalha‑
dores pouco qualificados e com baixos salários. Incluímos também aqui 
as dinâmicas demográficas regressivas que afetam a região e que fazem 
perigar esse recurso central que são os locais enquanto guardiões de sabe‑
res, práticas e usos do território;

 – oferta ‑qualidade associada à afirmação de uma marca (clara e inequí‑
voca) Douro; e sazonalidade (apesar de novas tendências para alargar os 
períodos de atração). Neste ponto, identificamos igualmente problemas 
com a qualidade (e diversificação) da oferta gastronómica e a valoração 
dos produtos locais (este aspeto prende ‑se igualmente com uma fraqueza 
institucional).

c) Ameaças (fatores externos que podem por em causa ou enfraquecer a 
procura):

 – institucionais – fraca colaboração entre entidades públicas e privadas que 
tenham a responsabilidade de fazer chegar visitantes, como é o caso dos 
Comboios de Portugal;

 – sazonalidade da procura – apesar de uma tendência de inversão do fenó‑
meno, sujeita a imponderáveis e racionalidades que ultrapassam a capaci‑
dade de decisão e medidas dos locais;

 – problema de identificação externa e de projeção exterior do imaginário 
geográfico do destino Douro; 

 – relativo desconhecimento do destino Douro nos mercados internacionais.
d) Oportunidades potenciais e expetativas de futuro:

 – maior internacionalização do destino Douro; 
 – especialização e diversificação do turismo do Douro (evitando a massifi‑

cação); 
 – novas dinâmicas demográficas na região (com a vinda e instalação de 

novos atores);
 – novas e melhoradas acessibilidades (e.g., abertura do túnel do Marão); 
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 – turismo sectorial e de nichos (vinho, gastronomia, paisagem, de tempo 
lento, turismo focado, inclusivo e acessível), apostando numa diferencia‑
ção relativamente ao Algarve.

5.2. Avaliação externa: o ponto de vista dos investigadores

Nesta seção apresentamos, à semelhança da secção anterior, uma análise FOFA do 
destino e as suas potencialidades segundo o ponto de vista dos investigadores, feita 
após a auscultação aos diferentes agentes turísticos da região e com base em trabalho 
de campo extensivo no território Douro entre 2016 e 2019. Os contributos resultam 
do diálogo entre os investigadores e autores deste texto e os outros investigadores do 
projeto Dourotur. Ao longo dos mais de três anos de investigação decidimos manter 
uma abordagem reflexiva e crítica ao projeto e ao turismo no Douro. Apresentamos 
de seguida os resultados deste processo com base numa análise que não pretende 
ser representativa dos investigadores do projeto nem do turismo do Douro, mas que 
se apresenta reveladora de alguns problemas específicos e gerais do destino. É uma 
análise de avaliação externa feita durante e depois da inserção no terreno sob inves‑
tigação e análise; portanto, um exercício reflexivo feito “com um pé dentro e outro 
fora”. Está focada em três níveis: a) o de produtos e atrativos turísticos concretos; b) 
o das políticas e programas municipais de desenvolvimento do turismo (análise de 
políticas e práticas); c) o das potencialidades da região do Douro como um todo. Na 
análise começamos pelos pontos fortes, trazemos depois as fraquezas anotadas, abor‑
damos de seguida as ameaças ou fatores externos que não se conseguem controlar 
e concluiremos a análise com as oportunidades, caminhos ou possibilidades para o 
desenvolvimento do turismo nesta região interior de Portugal. 

a) Forças (pontos fortes): 
 – património natural (onde se inclui, entre outros e primeiramente, o rio 

Douro, mas também o Parque Rupestre de Foz Côa, paisagem evolutiva 
viva do Alto Douro Vinhateiro, o parque natural do Alvão, a zona natural 
da Serra da Meada e a região vinhateira do Alto Douro e, em muitas zonas, 
um céu sem poluição luminosa [grande potencial para o astroturismo]);

 – património edificado com história (e.g., Casa de Mateus, o Santuário da Nossa 
Senhora da Lapa em Sernancelhe – com 520 anos e um grande poder de atra‑
ção de turismo religioso –, o Miradouro de São Leonardo de Galafura);

 –  património cultural imaterial (e.g., a produção do barro preto de Bisalhães, 
Vila Real), a arte da vindima e da vitivinicultura; o carnaval de Lazarim, 
Lamego);
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 – oferta turística diversificada e especializada (infraestruturas como os 
museus do Douro, na Régua, ou do Côa, em Vila Nova de Foz Côa, casas‑
‑museu [Casa de Miguel Torga em São Martinho de Anta, Sabrosa], centros 
de interpretação  ‑ e.g., da Máscara Ibérica (CIMI) em Lazarim, Lamego. 
Mas igualmente rotas/roteiros (e.g., a rota do Cister no Douro Sul, rota do 
Vinho do Porto e rota do Azeite);

 – eventos promocionais de responsabilidade municipal ou de organização 
privada e ou em parceria (e.g., o circuito internacional de corridas de Vila 
Real, a feira medieval de Penedono, Sons do Douro, música barroca de 
Casa de Mateus, Douro Jazz Festival);

 – infraestruturas de acolhimento (vários cais fluviais com elevado potencial 
– e.g., Régua e Pinhão e praias de rio de qualidade considerável – e.g., praia 
fluvial da Congida; praia fluvial de Peredo da Bemposta; e a existência de 
vias férreas que ainda oferecem percursos turísticos;

 – governança melhorada do sector (com, por exemplo, uma maior importân‑
cia do turismo nas webs municipais, informação de eventos nas agendas 
municipais e um associativismo empresarial turístico em volta da AETUR 
e da HTDOURO);

 – produtos agroalimentares de qualidade, alguns reconhecidos como DOP, 
IGP, DOC (e.g., vinhos do Porto, do Douro, espumantes do Varosa, azeite, 
maçã, castanha, laranja); 

 – novo empresariado ligado ao turismo rural (mais jovens, criativos, com 
mais (in)formação, com mais profissionalismo e mais empreendedores do 
que nos anos 1990). 

b) Fraquezas (pontos fracos): 
Uma breve nota prévia neste ponto, que nos ajuda não tanto a esclarecer 

algumas contradições, porque as há nos discursos em virtude das experiências 
diversificadas do turismo no Douro, mas mais a mostrar a complexidade do fenó‑
meno e a amplitude de uma região que se oferece internamente diversificada – 
uma mais ‑valia que tem, por outro lado, alguns aspetos negativos. Ou seja, há 
muitos “Douros” como já foi anteriormente referido. A dispersão e a grandeza do 
território – difícil nos acessos e na sua morfologia – se é certo que geram zonas de 
potencial de atração, também e por aquelas mesmas razões, podem suscitar pouca 
atração para muitos segmentos de clientes. Uma complexidade que deve obedecer 
a estratégias precisas na definição dos perfis desejados por zona, por município, 
por sector, por alojamento. Ou seja, é numa governança integrada e projetiva do 
turismo que recaem as principais (mas não únicas) debilidades do sector:
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 – falhas institucionais e organizacionais relacionadas com a gestão e a gover‑
nação do sector: que se traduzem, sobretudo, na inexistência de uma gover‑
nança turística eficaz (cada um puxa para si); mas também na inexistência 
de mais rotas turísticas claras e sinalizadas; falta de comunicação entre 
operadores e instituições turísticas; melhor definição e enquadramento ao 
alojamento local (AL); fraca ou inexistência funcionalidade dos postos de 
turismo; inexistência de acordos entre autarquias e operadores turísticos; 
exclusão de aldeias e vilas geograficamente excêntricas face aos princi‑
pais destinos; inexistência de uma agenda turístico ‑cultural integrada dos 
dezanove concelhos e de uma agenda turístico cultural do Douro, Porto e 
Gaia numa comunicação interna e externa mais concertada;

 – problemas infraestruturais: rede viária em mau estado, a que se associa 
as portagens nas SCUTS que servem a zona; a supressão de comboios na 
linha do Douro e a sua não eletrificação; degradação de edifícios históricos 
de relevância turística; uma fraca rede de transportes públicos internos 
que ligue os dezanove concelhos;

 – falhas comunicacionais – divulgação do destino: comunicação turística do 
destino e dos destinos muito desagregadas; escassez de promoção e divul‑
gação (mapas, folhetos, roteiros turísticos); fraca sinalética de indicação 
dos locais de interesse turístico;

 – problemas socioeconómicos: despovoamento; populações desfavorecidas – 
baixo nível de escolaridade e de rendimento económico dos locais e muito 
envelhecidas (em vários municípios da região);

 – problemas de formação e qualificação dos agentes turísticos: desregulação 
da profissão e da função de guia turístico; falta de guias turísticos com 
conhecimento da região; desvalorização (em muitos casos por desconheci‑
mento) dos recursos endógenos por partes dos operadores turísticos; fraca 
dinamização de espaços patrimoniais;

 – problemas com uma oferta especializada, sectorial e potencializadora das 
sazonalidades: escassez de eventos culturais com atratividade turística; 
insuficiente qualificação da oferta turística;

 – problemas ou falhas na produção de conhecimento atualizado em per‑
manência: falta de um sistema de identificação do perfil do visitante ao 
território (experiências e exigências).

c) Ameaças (fatores ou forças externas):
 – efeitos do Brexit do Reino Unido face à União Europeia; 
 – preço dos combustíveis derivados do petróleo;
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 – falta de boas ligações através de transporte público com o aeroporto do 
Porto; 

 – dependência excessiva dos operadores turísticos (rodoviários e fluviais) 
externos à região;

 – existência de novos eixos rodoviários que não fomentam a paragem no 
território, mas simplesmente a passagem;

 – incapacidade de Portugal em reter visitantes;
 – perda das classificações atribuída pela UNESCO de Património Mundial 

da Humanidade;
 – forte crescimento do enoturismo no Alentejo;
 – aparecimento de grandes grupos para explorar a região com base num 

turismo massificado;
 –  exploração predatória de alguns recursos locais;
 – pacotes turísticos, na sua globalidade, contemplam apenas passeio fluvial 

e enoturismo.
d) Oportunidades (potencialidades): 
Neste ponto, as oportunidades ou potencialidades indicadas resultam da 

ação e intenção dos agentes locais, mas encontram ‑se dependentes de outros 
agentes e de outras escalas de decisão:

 – dinamizar o Centro de Remo e Canoagem e Centro de Alto Rendimento 
do Pocinho para turismo desportivo4; 

 – recuperar o trabalho do portal do Douro Valley5; 
 –  fomentar o projeto Douro Internacional, dinamizado pela Associação 

Comercial e Industrial de Vila Real para promover o território do Douro e 
os seus produtos com capacidade de exportação;

 – criar conselhos municipais de turismo, à semelhança dos de Armamar e 
de Tabuaço; 

 –  criação de decreto ‑lei que dá competências turísticas às Comunidades 
Intermunicipais (CIM);

 – classificação e reconhecimento da junça de Beselga (artesanato de Pene‑
dono) como património cultural de interesse público;

 – criação de um museu do barco rabelo em Mesão Frio, na antiga escola da 
freguesia de Rede;

4 Ver: www.car ‑pocinho.pt.

5 http://dourovalley.eu/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=80650. 
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 – explorar a proximidade geográfica e simbólica com o Porto (turistas que 
aproveitam destinos em conjunto);

 – desenvolver segmentos específicos de turismo com grande potencial, como 
o astroturismo no Parque Natural Regional do Vale do Tua e no Vale do 
Côa, neste último caso associado ao geoturismo;

 – modernizar a rede de aeródromos locais;
 – explorar e melhorar rotas temáticas (e.g., a rota da maçã e da castanha do 

Douro);
 – dinamizar e ampliar os parques de campismo;
 – dar a conhecer um vasto conjunto de património que permanece no rela‑

tivo desconhecimento dos visitantes (e.g., Rijomax – Tabuaço, o relógio 
mais completo do mundo);

 – explorar afluentes do rio Douro para turismo fluvial e para a criação de 
eventos náuticos (e.g., rios Távora e Teixeira); 

 – revitalizar e recuperar estações termais e balneares para turismo de saúde 
e bem ‑estar (e.g., Caldas de Moledo, Caldas de Covelinhas e Caldas de 
Águas Santas). 

6. Notas finais

Os discursos de agentes do turismo e investigadores levaram ‑nos a produzir duas 
análises FOFA sobre o desenvolvimento do turismo no Douro. Em linhas gerais, 
as análises não diferem muito. Mais precisamente, os investigadores perspetivam 
com mais detalhe e pormenor as linhas estratégicas e os agentes falam nos seus 
discursos de problemas com uma reflexividade que se mostra atenta e íntima em 
relação aos problemas do turismo na região. Quais são os possíveis caminhos para 
o desenvolvimento do turismo na região do Douro? Para responder a esta questão 
consideramos seis caminhos possíveis, articuláveis, coexistentes entre si e que 
podem fazer consolidar o sector nesta região. Não pretendemos ser normativos 
em demasia; somente indiciamos pistas de reflexão que possam dar ferramentas 
de trabalho aos agentes políticos e económicos em diferentes escalas de atuação. 
Deste modo, eis o que julgamos possível fazer: i) promoção do território; ii) articu‑
lação entre agentes turísticos; iii) primazia a um investimento que facilite visitas 
mais longas e com mais valor acrescentado; iv) promoção de um turismo que con‑
tribua para o desenvolvimento local e regional; v) investimento na investigação e 
formação para a internacionalização; vi) investimento com adaptação da oferta 
formativa ao mercado de trabalho turístico. 
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Relativamente ao primeiro aspecto, importa reconhecer que o principal pro‑
blema do turismo no Douro é a delimitação simbólica e imagética do seu território 
enquanto destino turístico que se promova nacional e internacionalmente. Esta 
questão está associada a uma reflexão sobre quais os mercados turísticos que que‑
remos e podemos atrair, de forma a responder às necessidades da região e das pes‑
soas (locais e visitantes). E como “não há boa terra sem bom lavrador”, como diz o 
ditado, as estratégias de desenvolvimento turístico do Douro passam por colocar 
as pessoas em primeiro lugar, o seu emprego, a riqueza, a sua distribuição social 
e territorial e o desenvolvimento comunitário. A função do Douro na economia 
global foi, historicamente, a de produção de alimentos (vinhos, maçã, castanha, 
azeite, amêndoa) e de mão de obra para a emigração. Mas mais recentemente a 
região tornou ‑se também, e em particular no eixo Vila Real ‑Lamego, um centro de 
conhecimento (UTAD, Vila Real; Escola de Hotelaria e Turismo, Lamego), e tem 
vindo a ser redefinida como um espaço turístico, em particular ligado ao vinho 
e à vinha. Ou seja, temos uma região a “mudar de pele”, a reinventar ‑se, mas que 
não pode – e será essa a questão de fundo – abandonar o cuidado de tudo aquilo 
que a levou a ser, em termos turísticos, um destino de eleição. Em relação a este 
assunto e em termos comparativos, será interessante verificar que o geoposiciona‑
mento digital mostra ‑nos um caminho grande ainda por recorrer, o da visibilidade 
internacional face a outros destinos vitivinícolas do mundo: 

Bourdeux 983.000.000

Toscana 187.000.000

Rioja 166.000.000

Napa Valley  86.700.000

Douro 28.200.000

Ribera del Duero 23.800.000

Meselle Valley 10.300.000

Ribeira Sacra 6.120.000

Fonte: Google; elaboração própria.

Verificamos que o Douro, caso os seus agentes assim o desejem, pode ser 
mais conhecido nacional e internacionalmente, servir de montra para compra‑
‑venda de produtos agroalimentares, atrair investimento, visitantes e assim 
converter ‑se numa marca turística forte. 

Tabela 1 
Geoposicionamento 

e notoriedade digital, 
Google, maio de 2019 

(n.º de resultados)
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O segundo caminho compreende a articulação entre os agentes turísticos da 
região do Douro. Ao longo do desenvolvimento do projeto Dourotur notámos esta 
necessidade. Consideramos que o primeiro passo é o do (auto)conhecimento, o de 
escutar e participar para além de situações cosméticas, protocolares e rituais. Um 
segundo passo é o de criar laços e confiança que permitam desenvolver o poder 
de uma identidade coletiva, tomar decisões conjuntas e agregar interesses. Para 
isso é preciso uma cultura de encontro e negociação constante, uma aprendiza‑
gem para lidar com as diferenças entre vizinhos e parceiros e criar uma oferta 
integrada forte. Portanto, é importante um ecossistema de cooperação pessoal, 
institucional e organizacional. 

 O terceiro caminho prende ‑se com o que poderão ser as prioridades de inves‑
timento para construir visitas mais longas e com maior valor acrescentado para 
a região. Aqui temos que reconhecer que o objetivo não é fácil nem simples – por‑
que várias possibilidades e interesses estão em cima da mesa, diferenciar entre 
turismo nacional doméstico e internacional, turismo de proximidade e turismo de 
longas distâncias (menos ecológico e sustentável). O diálogo permanente com os 
agentes turísticos permitiu ‑nos perceber que as prioridades seriam as de coorde‑
nar e integrar a oferta turística da região, com melhor articulação e apresentação, 
também na sua informação, de experiências integradas e mais demoradas, e com 
mais qualidade humana (acolhimento e hospitalidade). Para tal, a região precisa 
de políticas de turismo melhores e mais claras e de investimentos mais substan‑
ciais (e.g., potenciar a CIM Douro), tanto em orçamentos, como em competência 
e profissionais. O objetivo comum poderia ser a criação de um ecodestino certi‑
ficado, com um investimento claro na comunicação turística externa, de modo a 
que o Douro seja mais conhecido fora e, assim, atrair os turistas que os agentes 
desejam (no duplo sentido, em termos qualitativos e quantitativos).

 O quarto caminho é o do contributo do turismo para o desenvolvimento local 
e regional, isto é, o turismo no Douro pode servir de alavanca para criar novas 
oportunidades, combater a pobreza, e as desigualdades sociais e económicas, 
assim como ser um fator de coesão territorial. O turismo (no Douro) não pode ser 
bom apenas para o setor, mas deve ter em conta outros domínios e que se pren‑
dem com a qualidade de vida da sociedade e das comunidades envolvidas. Pensar 
num desenvolvimento integrado do turismo significa equacionar o sector com os 
domínios do bom trabalho, do bom ambiente e de uma distribuição equitativa e 
cuidada dos benefícios, bem como das responsabilidades relativas aos usos e usu‑
frutos dos recursos endógenos e exógenos (muito do que se consome no turismo 
do Douro não é local).
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O quinto caminho é o da investigação e o da formação para a internaciona‑
lização. A investigação é básica para o conhecimento dos visitantes (e.g., perfil, 
motivações, desejos, práticas), dos mercados e sociedades de origem, e para o 
desenho de experiências diferenciais enriquecedoras, melhores serviços e produ‑
tos de qualidade. A investigação também é útil para avaliar os efeitos das políticas, 
e o funcionamento e performance das empresas, das instituições e das organi‑
zações. Em relação com a formação, esta deve ser essencial para um turismo de 
qualidade, tanto na parte operacional como na parte de gestão e planificação do 
destino. Aqui as escolas profissionais, politécnicos e universidades têm um papel 
muito importante, criando oportunidades para formação internacional e cosmo‑
polita dos alunos, de forma também a melhorar as competências linguísticas. 

 Finalmente, o sexto caminho que consideramos é o da adaptação da oferta for‑
mativa ao mercado de trabalho. Isto pode estar associado à fixação ou atração dos 
alunos (e.g., UTAD) na região. O mercado de trabalho está a solicitar um conjunto 
de profissionais (e.g., gestores, cozinheiros, guias turísticos) que fazem falta para 
melhorar o turismo, e também exige a atualização permanente de conhecimento e 
formação, desafios para os quais se encontram já boas respostas na região. 

Como referimos, este texto tem um cunho misto. É simultaneamente analítico 
(com base no conhecimento de quem trabalha e ou estuda o sector na região), mas 
também tem uma base impressiva e que, por isso, se dá a contradições, a juízos de 
valor e a expressões de interesse. Por outro lado, projetamos uma dimensão política‑
‑aplicada no mesmo. Sem que seja necessariamente um guia normativo para os 
agentes (a diferentes escalas) que fazem o turismo no Douro, não deixa de constituir 
uma base de partida para estes e outros pensaram em soluções para melhorar o 
sector nas suas possibilidades e impactos em diferentes domínios – ambientais, 
sociais e económicos – até porque a realidade não se nos apresenta dividida ontolo‑
gicamente por secções. Finalmente, as reflexões e os argumentos que aqui trazemos 
pretendem sobretudo que o turismo seja pensado a partir de perspectivas e posições 
anti ‑predatórias relativamente aos recursos endógenos e exógenos e às pessoas que 
vivem, trabalham e visitam a região. Esta é também a responsabilidade ética, polí‑
tica e epistemológica de uma ciência social contemporânea.

Reconhecimento

Este texto enquadra ‑se no projeto I&D DOUROTUR – Tourism and technological 
innovation in the Douro, n.º de operação NORTE ‑01 ‑0145 ‑FEDER ‑000014, cofi‑
nanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) através do 
programa NORTE 2020 (Programa Operacional Regional do Norte 2014/2020). 
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Investigador responsável: Prof. Dr. Xerardo Pereiro (UTAD ‑CETRAD). Este pro‑
jeto foi desenvolvido no âmbito das atividades de investigação do CETRAD, um 
centro de investigação transdisciplinar da UTAD, financiado por fundos nacio‑
nais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do 
projeto UIDB/04011/2020. No caso de Xerardo Pereiro, o presente texto foi escrito 
no âmbito de uma bolsa de licença sabática no Departamento de Geografia da 
Universidade de Santiago de Compostela, sob a orientação do Prof. Dr. Rubén 
Lois, financiada pela FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia de Portugal, 
com o código SFRH/BSAB/143053/2018. 
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“Foi você que pediu um Douro renovado?”
ou a vida (com turismo) no Douro 

no pós -COVID -19

Humberto Martins

Fotos: Humberto Martins, Solar da Rede ‑Mesão Frio, julho 2019.

Gloso aquela que é seguramente uma frase marcante de um comercial a que 
muitos de nós nos fomos habituando ao longo do tempo. Por maior ou menor gosto 
que tivéssemos pelo famoso vinho do Porto, este é um (velho) lema que marca o 
nosso imaginário relativamente a esta “marca”1; uma referência portuguesa que 
me apeteceu recuperar para especular sobre o que será e poderá ser o futuro do 
turismo do Douro, num momento no qual vivemos uma situação histórica extraor‑
dinária em termos sociais, económicos e relacionais. Uma especulação que só 
pode ser interrogativa em virtude de estarmos a viver tempos desconhecidos – nas 
suas ameaças, possibilidades e consequências.

A pergunta não tem propriamente um destinatário certo, conquanto insinue 
como interlocutores todos aqueles que, de alguma forma, dependem ou vivem 
relacionados com o Douro. Pretende, sobretudo, provocar reflexão sobre um 
fenómeno, um sector, uma indústria, uma atividade humana que tem marcado 

1 Refere ‑se ao Porto Ferreira – marca estabelecida por Dona Antónia Adelaide Ferreira (Ferreirinha). 
Marca adquirida no final dos anos 80 do século XX pela Sogrape Vinhos. 

PÓS ‑ESCRITO
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indiscutivelmente o Mundo nos últimos tempos – o turismo. Portugal e, mais 
particularmente, o Douro (como um dos seus destinos turísticos de referência), 
especialmente nesta última década, têm assistido ao forte incremento e expansão 
deste sector que, como bem sabemos, é de tudo menos inócuo nos impactos – em 
termos de benefícios e ganhos, mas, igualmente, em termos de prejuízos e perdas 
(sociais, económicos, ecológicos).

Março e abril de 2020 (e à data deste escrito sem saber se e por muito mais 
tempo) impactaram tudo e todos sob o efeito de uma pandemia e um vírus em 
relação aos quais não sabemos muito bem o que fazer. Toda a sociedade portu‑
guesa, na verdade todas as sociedades e suas economias foram, de alguma forma, 
afetadas, e o turismo, enquanto sector central na Economia ‑Mundo atual, par‑
ticularmente. Os diferentes confinamentos um pouco por todo o Mundo, com 
as limitações às mobilidades de pessoas, transportes, serviços a diferentes esca‑
las (locais, regionais, nacionais, continentais e intercontinentais), marcam, de 
facto, um momento da história recente da humanidade que muito provavelmente 
irá transformar radicalmente a experiência social/individual de muitos de nós. 
Refiro muito provavelmente por que há muitos que se questionam se nós “apren‑
deremos” alguma coisa em termos de vida em comum com esta pandemia. Se 
vamos abrandar os ritmos? Se vamos ter mais economias sustentadas na produção 
local de bens? Se vamos ter uma dependência (não só económica) menor relativa‑
mente ao turismo? Se vamos ser menos escravos de um tecno ‑capitalismo agora 
reconvertendo ‑se em “capitalismo numérico” (no dizer de José Gil2)? Se vamos 
viajar menos internacionalmente? Se vamos ser mais locais e menos cosmopoli‑
tas? Se vamos importar menos produtos? Se vamos ter mais cuidado com os outros 
não ‑humanos? Se vamos ser ecologicamente mais responsáveis? Se vamos fazer 
mais “turismo” cá dentro? Se vamos ser mais nacionalistas? Se vamos ser mais 
xenófobos? Se vamos querer enriquecer a todo o custo? Se, se, se… Neste caso, o 
pronome pessoal “nós” representa não menos um sujeito concreto – nós todos, 
pessoas, agentes de uma sociedade que também ajudamos a ser como é – e que 
ninguém se coloque do lado de fora!

O projeto Dourotur que dá matéria para este livro deu ‑nos pistas para um 
Douro que se quer – um Douro Por Vir. Falaram agentes, especialistas, teóricos, 
visitaram ‑se muitos locais, projetaram ‑se diversidades, idiossincrasias, estados de 
alma, soluções, ímpetos e percebemos que estamos perante um território diverso 
– um território desigual em termos económicos, sociais e também em termos do 

2 https://www.publico.pt/2020/04/12/sociedade/ensaio/pandemia ‑capitalismo ‑numerico ‑1911986 (ace‑
dido a 13/4/2020).
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sector. Não se pense que a Régua é Mesão Frio ou que Foz Côa é São João da 
Pesqueira. Um quadro de complexidade foi elaborado em virtude da vigilância 
analítica que se espera num estudo científico sobre o fenómeno. Não pode ser só 
um texto de anúncios e desejos transformativos – ao sabor do lucro desmesurado 
para alguns e muito menos um roteiro político que produza a exclusão dos muitos 
durienses que pouco beneficiam com o turismo. 

No entanto, esta curta nota – reflexão sentida em tempos de quarentena 
– não visa repisar “chão calcorreado” nas páginas anteriores. Partimos desta 
contingência e desta circunstancialidade (que, no entanto, não nos pode dei‑
xar indiferentes) para imaginar um Douro mais vivido, mais habitado, mais 
inclusivo, mais ecológico, mais local, mais calmo, mais lento, ainda mais dado 
à contemplação, mais acessível aos turistas nacionais, quiçá menos fotogénico, 
menos virtual, menos histriónico, menos poluente. Com um rio que em tempos 
de primavera ‑verão se desassemelhe de uma qualquer “autoestrada” metropoli‑
tana à hora de ponta. Não é de todo um “olhar para o passado”. Pelo contrário, 
penso futuro, um tempo nos quais as mobilidades, as circulações, as intensi‑
dades, as disponibilidades ilimitadas inevitavelmente terão de ser refreadas e, 
eventualmente (ou necessariamente) outros Douros, outros territórios, outras 
gentes, patrimónios, paisagens, lugares, sons, sensações sejam incluídas. Um 
turismo de qualidade para todos e de usufruto equilibrado de e para todos. Por‑
que se não, de facto, o caminho para uma insustentabilidade irrecuperável é 
inevitável. E quando a Organização Mundial do Turismo (OMT), a propósito do 
COVID ‑193, anuncia “as pessoas em primeiro lugar” seguramente quer referir‑
‑se à vida humana e não necessariamente ao sector – até porque, como muito 
bem lembra, é uma atividade que depende das interações entre pessoas. Mas é 
importante não esquecer os habitats, os lugares, as paisagens, os contextos que 
tornam possível essas ações de e para os outros. 

As duas fotografias escolhidas para a abertura deste curto pós ‑escrito, tira‑
das no passado mês de julho de 2019, servem para imaginar um contexto, um 
cenário – embora iludam factualmente a verdade porque naquele fim ‑de ‑tarde o 
barco descansava de um dia de trabalho e o banco da sala de espera estava vazio 
porque mais nenhum comboio passaria; o de um Douro renovado, mais calmo, 
tranquilo, com menos turistas em massa e com mais tempo para todos usufruírem 
e disfrutarem da paisagem, do clima, do contexto, de um fim ‑de ‑tarde prolongado 
de facto (e não só na produção imagética que só serve para embelezar revistas e 

3 https://www.unwto.org/tourism ‑covid ‑19 (acedido a 17/4/2020).
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páginas da internet). Que os tempos por vir no Douro nos possibilitem estar juntos 
e próximos do que realmente interessa – parafraseando uma máxima que em Itá‑
lia muito tem sido utilizada para estes tempos – a “uma distância justa”, humana 
e ecologicamente responsável para um turismo com vida.

Almada, 18 abril 2020
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