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A par ou em reação ao turismo de sol e praia, tem vindo a ganhar relevância económica, social e científica o Turismo em 

Espaço Rural (TER), cujo desenvolvimento reflete e, simultaneamente, contribui para uma mudança económica e 

heterogeneização social, cujos impactos são ora positivos ora negativos (Gannon 1994), conforme os atores sociais em 

presença. 

E
S

T
A

D
O

 D
A

 A
R

T
E

 
R

E
S

U
M

O
 

 O espaço rural físico é redefinido como o ‘guardião da natureza’ (Mormont 1987); 

 Como reserva ecológica, patrimonial, cultural e recreativa: alívio do stress, repouso, lazer ou mesmo ‘sinal de distinção’ 

(cf. Urry 1990, Bourdieu 1979);  

 O TER é fonte de desenvolvimento, pela criação de infraestruturas e emprego, pela revalorização do espaço e melhoria 

da qualidade de vida das populações rurais.  

OBJETIVOS METODOLOGIA 

 Estudo exploratório de documentos e estatísticas oficiais; 

 Técnica de investigação quer de forma extensiva / quantitativa, 

quer de forma intensiva / qualitativa, recorrendo ao cruzamento 

de várias técnicas tais como entrevistas, análise documental, 

análise da legislação nacional e europeia. 

 Nesta ótica serão selecionados dois municípios da região Norte - 

Ponte do Lima e Terras de Bouro.  

Neste projeto de investigação pretende-se 

analisar, através de aprofundamento de um 

estudo sobre o Turismo em Espaço Rural, os 

processos de conservação e mudança nos 

campos de Portugal, num mundo globalizado 

nomeadamente no Norte do País. 

Compreender de uma forma mais intensa, quer em amplitude, quer em profundidade, se o TER deverá dar conta das 

tendências de transformação dos campos de Portugal. 

Por outro lado, dar-se-á conta da evolução do TER nas últimas décadas no país e na região como fator de desenvolvimento 

rural.  

NO FINAL DA INVESTIGAÇÃO ESPERAMOS: 
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