
 

 

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA 
INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA 

 
 

 

 

MARKETING E TERRITÓRIOS RURAIS 
PROCURA E OFERTA DE AMENIDADES  

 
 

Paula Lúcia da Mata Silvério Ruivo 

 
 
 
ORIENTADOR: Doutora Maria Filomena Ramos Duarte 
CO-ORIENTADOR: Doutor Artur Fernando Arede Correia Cristóvão 
 
JÚRI:  

 

Presidente: Reitor da Universidade Técnica de Lisboa 

Vogais: Doutor Artur Fernando Arede Correia Cristóvão, professor catedrático da Universidade 
de Trás-os-Montes e Alto Douro; 

 

Doutor Fernando Silva Oliveira Baptista, professor catedrático do Instituto Superior de 
Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa; 

 

Doutora Maria Isabel Vieira Nicolau, professora associada do Instituto Superior de 
Ciências do Trabalho e da Empresa; 

 

Doutor Luís Manuel Costa Moreno, professor auxiliar da Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa, na qualidade de especialista; 

 

Doutora Maria Filomena Ramos Duarte, professora auxiliar do Instituto Superior de 
Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa. 

 

DOUTORAMENTO EM  ENGENHARIA AGRONÓMICA 

 

 
 

LISBOA 

2006 



 

 

 



 

 

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA 
INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA 

 
 

 

 

MARKETING E TERRITÓRIOS RURAIS 
PROCURA E OFERTA DE AMENIDADES  

 
 

Paula Lúcia da Mata Silvério Ruivo 

 
 
 
ORIENTADOR: Doutora Maria Filomena Ramos Duarte 
CO-ORIENTADOR: Doutor Artur Fernando Arede Correia Cristóvão 
 
JÚRI:  

 

Presidente: Reitor da Universidade Técnica de Lisboa 

Vogais: Doutor Artur Fernando Arede Correia Cristóvão, professor catedrático da Universidade 
de Trás-os-Montes e Alto Douro; 

 

Doutor Fernando Silva Oliveira Baptista, professor catedrático do Instituto Superior de 
Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa; 

 

Doutora Maria Isabel Vieira Nicolau, professora associada do Instituto Superior de 
Ciências do Trabalho e da Empresa; 

 

Doutor Luís Manuel Costa Moreno, professor auxiliar da Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa, na qualidade de especialista; 

 

Doutora Maria Filomena Ramos Duarte, professora auxiliar do Instituto Superior de 
Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa. 

 

DOUTORAMENTO EM  ENGENHARIA AGRONÓMICA 

“Tese apresentada neste Instituto para obtenção do grau de Doutor” 

 
 

LISBOA 

2006 



 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acção 5.3 - Formação Avançada de Docentes no Ensino Superior 
Concurso 2/5.3/PRODEP/2002 

Pedido de Financiamento refª 1067.007/02 
 

 

União Europeia 

  

 
Fundo Social Europeu  



 

 IV

AGRADECIMENTOS 
 

Ao Prof. Oliveira Baptista, pelas primeiras luzes sobre o caminho a trilhar, pelo empenho sempre 

pronto na construção da crítica e pelas palavras sempre oportunas de encorajamento. 

 
À Professora Filomena Duarte, minha orientadora, pelas contribuições valiosas ao longo do todo 

o trabalho, pela sua paciência inabalável, entusiasmo e zelo permanentes. 

 
Ao Prof. Artur Cristóvão, meu co-orientador, pelo apoio na realização deste estudo e pelo 

empenho que sempre coloca, discutindo oportunidades de investigação e pistas de trabalho a 

explorar não apenas neste trabalho mas no meu quotidiano. 

 
Aos meus colegas da Escola Superior Agrária e à memória da Maria José Oliveira, que me 

incentivou a agarrar este desafio. Uma palavra de apreço, muito especial para a Helena Forte – 

sem a sua ajuda nos inquéritos, teria seguramente desistido.  

 
Agradeço às entidades que possibilitaram este trabalho – à Escola Superior Agrária de Santarém 

através do Programa PRODEP Acção 5.3. – Formação Avançada de Docentes do Ensino 

Superior e ao Departamento de Economia e Sociologia Rural (DESR) do Instituto Superior de 

Agronomia. No DESR, uma palavra especial para a Eng.ª Carla Lúcio, pela paciência e ajuda 

sempre pronta, na fase de tratamento dos dados, e à supervisão da Prof. Doutora Madalena 

Barreiras. 

 
A todos os entrevistados que se disponibilizaram a dar o seu contributo indispensável ao bom 

desenvolvimento deste trabalho.  

 
Aos meus pais, Quitas e Armindo, pelo auxílio sempre pronto, e que nos momentos mais difíceis 

fizeram do longe sempre perto. Aos meus filhos Bernardo e Gonçalo, pela ternura dispensada e 

pela ajuda no dia-a-dia. 

 
A todos os familiares e amigos que me apoiaram incondicionalmente. 

 
A todos os que de alguma forma contribuíram para que este trabalho se tornasse possível, quer 

tenham prestado um contributo mais concreto quer tenham tido apenas um gesto ou uma palavra 

de compreensão, manifesto a minha profunda e muito sincera gratidão. 



 

 V

RESUMO 
 
O desenvolvimento da vertente de marketing territorial, que adquiriu grande ênfase neste início 

da década de 2000, criou uma visão integrada de vários elementos que permitem o incremento da 

atractividade das ofertas territoriais, ainda que, quase que exclusivamente cingidas aos territórios 

urbanos.  

 

Defendendo-se, neste estudo, a utilização do marketing territorial como ferramenta metodológica 

capaz de gerir as oportunidades competitivas em territórios rurais, preparou-se um quadro 

conceptual específico que permite discutir a natureza das intervenções face a um consumo 

crescente do “rural” por urbanos, com base na procura e na oferta das amenidades rurais, e que 

concomitantemente, contribua para inverter o abandono e a degradação que quer o património 

construído, quer o património natural têm vindo a sofrer. 

 

Este processo, de melhor aproveitamento do território por parte dos seus utilizadores, pressupõe 

o conhecimento do potencial endógeno e centra-se na possível exploração económica das 

amenidades, inventariadas e suportadas pelos territórios rurais. A prossecução das acções de 

marketing, baseadas nas amenidades rurais, pretende orientar a elaboração de estratégias 

dirigidas às exigências do(s) segmento(s) identificados com a procura actual e potencial, pela 

valorização dos diversos componentes da oferta territorial, reforçando e comunicando o 

posicionamento desejado para os territórios rurais em estudo seleccionados na margem direita da 

Albufeira do Castelo de Bode. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: marketing, territórios rurais, amenidades rurais, atractividade, 

competitividade, revitalização 
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MARKETING AND RURAL TERRITORIES 

Demand and supply of amenities 
 
ABSTRACT 
 
The development theory of marketing places has been emphasized in recent years, particularly 

after 2000. An integrated vision of some territory characteristics is used to increase their 

attractiveness, especially in urban or more developed rural areas. This thesis addresses the issue 

of rural amenities in supporting rural development from a marketing methodology perspective.  

 

With the increasingly greater amount of “rural” consumption, basically by an urban population 

in Portugal and in Europe, and the recognition of changing attitudes towards the rural 

environment, it is important to argue the nature of marketing strategies that aim to invert rural 

abandonment.  

 

Case studies – Albufeira do Castelo de Bode located - were used to design the marketing-mix in 

accord with the main analysis and transverse aspects such as consumer’s habits, demand for 

endogenous resources, and landscape perceptions that contribute to a better use of territory. The 

numerous interdependencies identified make problematic the use of marketing tools, in rural 

territories but this thesis assumes strategies to revitalize rural territories on a rural amenity basis. 

This is achieved by marketing work on identifying demand, choose targets and communicating 

the desired rural territories positioning. 

 

 

KEY WORDS: marketing, rural territories, rural amenities, attractiveness, competitiveness, 

revitalization 
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Um mundo rural vivo não interessa apenas à sociedade rural, mas também a toda a 

sociedade. Os investimentos no sentido do alargamento da economia e das comunidades 

rurais são vitais para aumentar a atractividade das zonas rurais, promover o crescimento 

sustentável e gerar novas oportunidades de emprego, particularmente para os jovens e as 

mulheres. Eles devem ter por base as necessidades específicas das diferentes zonas e 

apoiar-se plenamente sobre o potencial das áreas rurais locais e das comunidades. Um 

mundo rural vivo é essencial para a agricultura, tal como a actividade agrícola é essencial 

para um mundo rural vivo. 

Dual, 2003 
 

 
 
 

INTRODUÇÃO 
 
A perda de vitalidade dos territórios rurais é reflexo de múltiplas tendências largamente 

referenciadas, quer em termos demográficos, com destaque para o envelhecimento da população 

e a desertificação do território, quer, como refere Cristóvão (2000), pela “cultura dominante de 

desordenamento do território e os estilos de intervenção ainda prevalecentes”. Apesar de uma 

oscilação permanente entre as prioridades de desenvolvimento desses territórios e a necessidade 

de preservação identitária e patrimonial, percepciona-se que a sua revitalização possa ser obtida 

pelo aproveitamento dos potenciais específicos do território, conducentes à construção de um 

quadro de vida dinâmico e mais competitivo, que reforce a sua atractividade. 

 

Esta perspectiva sobre o território rural, que advém quer das alterações profundas que a 

agricultura vem atravessando, quer do papel diferente que hoje os agricultores desempenham no 

desenvolvimento do meio rural, conduz à necessidade de apreender em que medida uma 

estratégia de marketing pode adequar a oferta territorial a uma procura inovadora. Neste 

processo, o marketing pode ser determinante na comunicação das potencialidades dos territórios 

e na promoção das características endógenas que os diferenciem de outros territórios rurais, quer 

a quem lá habita e aos potenciais residentes, quer aos visitantes e aos possíveis investidores que 

pretendam localizar empresas em meio rural. 
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Neves et al. (2001), constataram que os “territórios rurais beneficiam de uma renovada atracção, 

com origem na ideia segundo a qual a preservação dos recursos do património natural e 

construído, bem como das produções tradicionais, encontram uma procura de mercado 

susceptível de contribuir para a revitalização das economias locais”. Esta procura resulta da 

atracção sentida, essencialmente por “não-rurais”, motivados pela idealização que fazem dos 

espaços rurais e naturais. Este potencial emergente é também relatado por Baptista et al. (2003), 

para os territórios que integram o “rural preservado”, a exemplo do que já vem acontecendo no 

norte e centro da Europa. Ainda Baptista (2000; 2001), e também Roca (2001) e Figueiredo 

(2003), referem, para Portugal, a procura, mais recentemente, do território rural por urbanos, 

experimentando novas formas de lazer ou procurando um modo de vida diferenciado, mantendo 

ou não o seu emprego na área urbana, incentivando a diversificação de actividades nas zonas 

rurais. Acrescentam, ainda, o exemplo particular da segunda residência em território rural, 

actualmente bastante dinamizada por indivíduos reformados.  

 

Este potencial de atracção tem sido beneficiado, nomeadamente, pelo aumento do poder de 

compra, pela maior disponibilidade para o lazer, pela alteração das preferências e dos estilos de 

vida dos utilizadores actuais e potenciais do território. Estes públicos (re)encontraram novas 

formas de olhar para o rural, aliando às tradicionais questões de segurança, quantidade e 

qualidade dos alimentos, as preocupações com a fruição e a preservação da paisagem, cultural e 

natural, e os valores de identidade local, numa perspectiva de novos usos e novos consumos. 

Cordovil (1997) reafirma que “o espaço rural tende a ser revalorizado como ambiente genuíno e 

de qualidade, que importa conservar em benefício e para usufruto também das populações 

urbanas”, e alerta que os “agricultores só poderão assegurar o seu papel de produtores de 

territórios rurais saudáveis se a sociedade os apoiar enquanto tais e não apenas enquanto 

produtores de bens mercantis agro-florestais”.  

 

Por outro lado, cumprem-se algumas das expectativas da multifuncionalidade do território, seja a 

manutenção do espaço e da paisagem ligadas às actividades agrícola e pecuária, seja 

aproveitando este espaço como suporte de actividades turísticas e de lazer. Também a 

valorização das produções agrícolas tradicionais e dos produtos das actividades artesanais 

incorpora o valor das amenidades do território e contribui para uma imagem que modela o 

território, através de práticas e técnicas resultantes da sua história e da contribuição dinâmica dos 

actores locais. 
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A oferta territorial, muito menos reactiva face às exigências expressas pela procura, deve 

disponibilizar as condições para reforçar ou acrescer valor ao território. O seu reconhecimento 

pelos utilizadores potenciais e actuais surge se as expectativas da procura face às diferentes 

características das áreas rurais forem satisfeitas. Ao conjunto de características com atributos 

únicos, a OCDE (1999) designa por amenidades rurais, definindo-as como “características 

naturais e produzidas pelo Homem, incluindo terrenos incultos e cultivados, monumentos 

históricos e mesmo tradições culturais”. 

 

Na realidade, a forma como a procura é satisfeita é influenciada por numerosos factores, que 

devem ser conhecidos na elaboração da visão estratégica do território rural. Nestes aspectos 

incluem-se o acesso à informação sobre o mesmo, a manutenção e a evolução das suas infra-

estruturas e equipamentos que possam incentivar a mobilidade e a dinamização de pessoas e de 

investimentos. Impõe-se, igualmente, o conhecimento do comportamento dos seus utilizadores, 

as diferentes formas de utilização e as características da sua macro e microenvolvente. Estas 

informações vão, numa óptica de marketing, permitir a definição e a aplicação de estratégias, 

eventualmente inovadoras, que proporcionem, no médio e longo prazo, a boa gestão do território. 

A intensidade da concorrência entre territórios rurais vai, também, determinar os objectivos, as 

estratégias e as políticas de incremento da atractividade de cada território. 

 

Segundo a OCDE (1995), citada por Veiga (1999), “as sociedades agrárias têm esquecido estas 

possibilidades, muito devido ao facto de confiarem a intermediários a venda do seu produto e a 

aplicação de estratégias de marketing”. Esta inércia opõe-se, segundo alguns autores, ao 

aproveitamento económico das amenidades rurais e inibe o aproveitamento de um sentimento de 

pertença a um dado território, designada por Cristóvão (2002) “a nova legitimidade identitária”. 

Em Portugal, temos exemplos de aplicações baseadas na utilização de amenidades, ainda pouco 

concertadas, mas que mostram o empenho de algumas autarquias, nomeadamente colaborando 

na instalação de projectos de difusão sociocultural (criação de observatórios astronómicos, 

parques de lazer), na organização de eventos, como feiras, mostras de actividades locais, 

festivais de música (Oeste, Minho,...) até à criação de ecomuseus (Lousã, Barroso, Torredeita, da 

Albufeira do Castelo de Bode, etc.), museus rurais, museus do vinho (Biscoitos, Alcobaça, 

Relvas, Cartaxo). A crescente concorrência entre territórios tem levado também a alguma 

tentativa de afirmação, pela apresentação de vantagens competitivas que possam ser 

diferenciadoras de forma muito simplista. Em alguns países, como os EUA, o Canadá, o Reino 

Unido e a Austrália, estas estratégias traduzem-se na aplicação de políticas públicas cuja 
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intervenção se faz, primordialmente, pelo incentivo da diminuição de impostos ou de 

disponibilização de mão-de-obra. Por outro lado, as acções no âmbito de uma filosofia bottom-

up, como se verifica correntemente em França e em outros países de aplicação da Iniciativa 

Comunitária LEADER (Ligação entre Acções de Desenvolvimento da Economia Rural), têm 

como prioridade um maior envolvimento de todos os parceiros, e permitem um apoio mais 

concreto de algumas iniciativas locais, em que se organiza o apoio e acompanhamento de 

projectos de instalação de indivíduos e de empresas. 

 

A afirmação “A exploração económica das amenidades pode ser feita à escala territorial 

utilizando a presença e a imagem das amenidades para melhor valorizar as produções locais, 

atrair visitantes, empresas e novos residentes” (OCDE, 2002), encerra uma visão empresarial 

para o território, apoiando a originalidade de organizar a oferta do espaço rural pelas 

expectativas da procura e não apenas pelas disponibilidades que o mesmo regista. À semelhança 

da estratégia de marketing para uma empresa, torna-se imprescindível conhecer e examinar como 

os actores implicados podem contribuir para a diferenciação do território numa clara aplicação 

da filosofia de marketing. Os argumentos que devem ser valorizados num território para 

melhorar a sua atractividade são inúmeros, e estão, inevitavelmente, ligados ao mercado local de 

trabalho, às formas de financiamento, aos meios de transporte e comunicações, entre outros. A 

imagem, ou a “alma do território” como refere Nifle (2001), que é necessário reconhecer, animar 

e motivar, desenvolve-se em torno de uma representação, perspectivando o acolhimento de 

novos residentes, visitantes e empresas. As amenidades rurais podem conferir uma nova imagem 

ao território e esta pode ser transmitida aos consumidores, ancorada em certos produtos e/ou 

serviços do território. A capacidade da oferta territorial se adaptar, depende das suas diferentes 

características, da forma como as conseguem potenciar, contribuindo para o incremento da 

atractividade do território, valorizando-o. 

 

Este conjunto de afirmações levou à definição de uma questão central, de que decorre um 

conjunto de hipóteses, que serão mais à frente operacionalizadas, de forma a definir contributos 

para estratégias de marketing susceptíveis de atrair e fixar população, contribuindo para a 

diversificação da economia local com tudo o que isso implica de positivo para as áreas rurais. 

Toma-se então, como questão central de reflexão, a afirmação: a revitalização dos territórios 

rurais emerge da (re)qualificação da oferta territorial capaz de se adequar às procuras, externa e 

interna, das amenidades rurais, maximizando a sua satisfação, numa óptica de marketing 

territorial. 
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Os objectivos de atracção de cada localidade determinam as estratégias a definir, os recursos a 

utilizar, os produtos a valorizar e os planos a aplicar, que não sendo reprodutíveis de uma 

localidade para outra, obrigam a um estudo estratégico cuidado. As especificidades de cada local 

são influenciadas, entre outros, por um vasto número de factores, onde se incluem a localização, 

o clima e os recursos naturais, os valores sociais e histórico-culturais, ou fundamentalmente pelo 

tipo de relações entre os actores intervenientes, nomeadamente no que respeita à sua capacidade 

de liderança, de participação na vida política, de criatividade, de criação de projectos, …. O 

marketing pode constituir a “pedra de toque” nesta valorização das especificidades 

diferenciadoras, conducente à adopção do posicionamento desejado por cada território rural, 

(re)valorizando-o e promovendo a sua atractividade, a sua visibilidade e fornecendo elementos 

que incrementem a sua competitividade. Entre as várias noções de marketing, e especificamente 

de marketing territorial, adoptou-se, por parecer mais completa, a apresentada por Laxe e Cristal 

(2003): 
 

 “o marketing territorial contempla a análise, o planeamento, a execução e o controlo 

dos processos concebidos pelos actores de um território, de forma mais ou menos 

concertada e institucionalizada, que tem por finalidade, por um lado, responder às 

necessidades e expectativas dos indivíduos e das organizações presentes no território, 

e por outro lado, contribuir para melhorar, a curto, médio e a longo prazo, a 

competitividade, a posição no mercado e a qualidade global do território no seio de 

uma sociedade competitiva.” 
 

A elaboração desta dissertação pretende, assim, contribuir para a discussão da aplicabilidade do 

marketing a territórios rurais, analisando os seus objectivos e a capacidade do mesmo em 

concorrer para o desenvolvimento e a gestão do território. A análise das suas especificidades 

mostrou ser necessário delinear o quadro conceptual para a utilização do marketing como 

ferramenta de apoio à construção de uma nova imagem e de reforço da atractividade de um 

território rural. Tomando como referência este quadro procurar-se-á, nesta dissertação, 

compreender como as amenidades rurais podem contribuir para a atractividade do território rural 

que margina a Albufeira da Barragem do Castelo de Bode. Do uso/consumo das amenidades 

rurais esperam-se benefícios, pelo que o conhecimento da forma como é realizado pode 

contribuir para melhorar o quadro de vida rural, conservando o seu património natural e cultural. 

Esta investigação pretende identificar, se existem diferentes leituras do espaço e da utilização do 

território, conducentes à identificação de segmentos de utilizadores, face às amenidades rurais 

usufruídas. A procura de diferenças entre os grupos de consumidores, de acordo com diferentes 



 

 6

critérios que a investigação sugira, poderá contribuir com a identificação de elementos de 

suporte a actuações e decisões de marketing mais eficientes. A premissa é a de que podem ser 

geradas associações positivas capazes de sustentar e potenciar a atractividade do território rural 

em estudo, eventualmente capazes de serem operacionalizadas em outros territórios rurais. 

Existe, igualmente, a necessidade de compreender de que modo a oferta territorial tem 

percepcionado estas associações e expectativas da procura, e de que forma satisfaz e pretende 

satisfazer as expectativas dos utilizadores do território, numa perspectiva de marketing. Dornes, 

Lago Azul e Ilha do Lombo são, nesta margem da Albufeira, os locais que concretizam a maior 

utilização por parte de visitantes e, por isso, entendidos como os privilegiados para aplicação de 

um inquérito. 

 

Os objectivos específicos deste estudo sobre a procura e a oferta de amenidades rurais, que se 

pretende enquadrado numa perspectiva de aplicação da filosofia de marketing dirigida a 

territórios rurais, são, em síntese, os seguintes: 
 

- Conhecer o perfil dos utilizadores dos territórios rurais, nomeadamente, procurando 

identificar como os conhecem, e tomam a decisão da sua utilização; 

- Identificar eventuais grupos de utilizadores dos territórios; 

- Compreender as diferentes leituras do território; 

- Identificar os benefícios e o grau de satisfação percepcionados na utilização das 

diferentes amenidades rurais/ou grupos de amenidades suportados pelo território;  

- Perceber se a oferta territorial percepciona, da mesma forma, os benefícios retirados na 

utilização das amenidades rurais. 
 

A presente definição dos objectivos de investigação que norteia esta tese vai determinar a 

metodologia a utilizar, de forma à boa prossecução da investigação de marketing. Tentando dar 

cumprimento a todas estas linhas definidoras de investigação, poder-se-ão considerar duas partes 

constituintes da dissertação. Na Parte I surge a apresentação dos resultados da pesquisa 

documental. No seu primeiro capítulo expõe-se a metodologia de marketing e traça-se o seu 

quadro evolutivo, desde as suas origens às primeiras aplicações de marketing territorial. Procura-

se, igualmente, averiguar da aplicabilidade de alguns conceitos fundamentais de marketing, a 

nível estratégico e a nível operacional, ao caso específico dos territórios rurais. Fundamenta-se, 

assim, uma base para o delineamento de um quadro conceptual para a aplicação do marketing 

territorial ao mundo rural. São igualmente analisadas algumas aplicações de marketing, pelo seu 

interesse no estudo da orientação metodológica de aplicação a um território, ainda que, na sua 
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quase totalidade, respeitem às áreas urbanas e não às áreas rurais, como se pretende neste estudo. 

No início do segundo capítulo pretende-se caracterizar os traços essenciais das transformações 

recentes dos territórios rurais, de forma a enquadrar a origem das novas procuras que motivam a 

busca de renovação destes territórios, com base nas características endógenas por eles oferecidas. 

Na parte subsequente, examina-se o conceito chave de amenidades rurais e, numa inventariação 

que não se pretende exaustiva, apresentam-se semelhanças e diferenças que permitem agrupá-las 

em diferentes tipos. Debate-se, ainda, quais destas amenidades poderão apresentar um maior 

potencial de reforço da atractividade de um território, passível de incorporar na definição de 

estratégias específicas de marketing. 

 

Na Parte II apresentam-se os resultados da aplicação dos conceitos descritos anteriormente a um 

território previamente seleccionado, procurando caracterizar a oferta e a procura de amenidades 

rurais e esclarecendo alguns aspectos, nomeadamente: 

- A nível da procura:  

- Que amenidades rurais são procuradas pelos diferentes utilizadores; 

- Quais as atitudes/motivações que estão subjacentes a estas novas procuras; 

- Qual a percepção dos atributos do território; e 

- Qual o perfil dos diferentes utilizadores (variáveis socioeconómicas/ 

/demográficas/motivações/atitudes); 

- A nível da oferta:  

- Quem são os actores locais responsáveis pela oferta territorial; 

- Como percepcionam e definem os atributos do produto/território; e 

- Como comunicam a disponibilidade desses produtos ao público-alvo. 
 

É a maior coincidência entre o que é desejado pela procura e o que a oferta pode disponibilizar 

que determina as opções estratégicas de marketing, complementando, necessariamente, com o 

conhecimento dos factores de ambiente de marketing. A atractividade do território está aliada à 

imagem que o território veicula e que se pretende uma imagem estruturada, forte, de afirmação 

positiva e diferenciadora, que sirva às expectativas detectadas pelos utilizadores, satisfazendo 

igualmente os objectivos da oferta territorial e determinando novos critérios de localização de 

actividades económicas e da população. Esta capacidade de atrair em grau diferente os 

residentes, visitantes e investidores e as consequentes actividades geradoras de emprego, é de 

grande importância, para numerosos territórios rurais, e constitui a base e o estímulo para a 

concorrência entre eles.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE 1 
 

 

 

 

 

 
Um território com qualidade e com identidade, portanto com 

relevância geográfica (Fernandes e Carvalho, 1998) é 

potencialmente atractivo. Um território uniforme e vago, cria 

psicologias de fuga. 
Carvalho, 2001 
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CAPÍTULO 1 – DO MARKETING TRADICIONAL AO 
MARKETING TERRITORIAL 

 

 
marketing is the art of helping your customers become better off‚ and that through marketing‚ 

we can make the world a better place to live…. 

Kotler, 2001 

 

1.1. O MARKETING TRADICIONAL 
 

Muitas vezes Kotler tem feito esta afirmação, bem como se tem referido a três aplicações menos 

correctas da palavra marketing: 

- Marketing é anunciar e vender; 

- Marketing é apenas construir a procura; 

- O marketing serve exclusivamente para produtos e serviços comerciais. 

 

O marketing é um conceito muito mais amplo do que mera promoção e/ou venda, ocorrendo 

desde a concepção do produto, continuando depois de o mesmo ser vendido, envolvendo a 

adequada gestão da composição da procura e cobrindo também o marketing das organizações, 

das pessoas, dos locais e das ideias. 

 

Lindon et al. (2000) afirmam que existem dezenas de definições de marketing que, “na sua 

maioria, começam, normalmente, pela enumeração de tudo o que o marketing não é, ou, pelo 

menos não o é só; como a venda, a distribuição, o comércio ou o estudo de mercado, e 

prosseguem com uma descrição longa e subtil do que deveria ser: um estado de espírito, uma 

função integrada da política das empresas, um processo de harmonização entre os objectivos e os 

recursos da empresa e as necessidades do ambiente, um conjunto de processos que facilitam a 

transferência da propriedade dos bens e serviços, um processo de ajustamento da oferta à 

procura, etc.” Outras definições são avançadas por Lambin (2000), Lendrevie et al. (1996), Pires 

(1995), Kotler (1994), Stanton e Futrell, (1987), Holtje et al. (1982), mas não serão aqui 

apresentadas, dado que no essencial estão contempladas na definição da American Marketing 

Association (2004), amplamente utilizada: “Marketing é o processo de planeamento e execução 

da concepção do produto, atribuição de um preço, comunicação e distribuição de ideias, bens e 

serviços, para criar trocas que satisfaçam objectivos individuais ou organizacionais” 
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Enquanto domínio específico da Gestão, o marketing nasceu nos Estados Unidos da América, no 

final do século XIX, embora na Europa surgisse no início do século XX, e em Portugal se 

verificasse a sua difusão no final dos anos 50. Como referem Ritson (1997), in Padberg et al. 

(1997), o marketing possui um corpo teórico que resulta primordialmente da interacção entre três 

grandes áreas: economia, ciências comportamentais (com destaque para a psicologia, a 

sociologia e a antropologia) e métodos quantitativos. 

 

O marketing é “uma actividade que gere relações de troca”, em que “uma entidade (organização 

ou indivíduo) tem algo para oferecer e que outra entidade (mercado) está disposta a adquirir 

porque reconhece valor na oferta”, como refere Pires (1995), que acrescenta que é ao gestor de 

marketing que cabe assegurar que estas relações se processem com eficácia, e se mantenham ao 

longo do tempo, ajustando a capacidade da oferta às necessidades do mercado. Apoiando-se os 

mecanismos da economia de mercado, na liberdade individual e na soberania do comprador, o 

marketing regista uma preocupação acrescida em compreender e explicar os factores individuais 

e sociais da compra e/ou consumo que permitem adaptar a oferta às expectativas dos 

consumidores. 

 

O marketing, enquanto função tradicional da empresa, pretende: 
 

- Identificar as necessidades e desejos dos clientes; 

- Determinar que mercado(s)-alvo a empresa/organizações pode(m) melhor servir; 

- Desenhar produtos, serviços e programas que servem aqueles mercados; 

- Determinar os preços dos produtos que os tornem atractivos; 

- Escolher os canais de distribuição para que o produto fique disponível para o cliente; 

- Comunicar para que os clientes saibam da existência dos seus produtos e os desejem; e 

- Apoiar os serviços pós-venda. 

 

A evolução do conceito de marketing pode ser compreendida abordando as diferentes ópticas, 

identificadas por vários autores, nomeadamente Lambin (2000), Lindon et al. (2000) e Pires 

(1995). A óptica de produção dominou os mercados até ao final do primeiro quarto do século 

XX, em que, face a uma procura excedentária, eram oferecidos produtos da empresa que 

garantissem boas eficiências de produção e de distribuição. Esta óptica justifica-se hoje apenas 

em situações de mercado excepcionais e temporárias, por exemplo, para empresas industriais que 

comercializam produtos banais (Lambin, 2000). Após a II Grande Guerra, registou-se uma 
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tendência para que as indústrias que fabricavam produtos pouco procurados apostassem num 

crescendo do esforço comercial, como forma de gerar aumento das vendas. Designada como 

óptica de vendas, verifica-se ainda hoje, em algumas situações de sobrecapacidade das 

indústrias. Sensivelmente a partir dos anos 50, registou-se uma alteração do papel do marketing, 

justificada, segundo Lambin (2000), com “a maturidade e a saturação dos mercados, com os 

progressos tecnológicos registados, e pela quebra das barreiras ao comércio internacional”. Esta 

nova óptica pressupôs uma concentração no esforço de marketing, que envolve uma análise 

prévia ao mercado, identificando e interpretando as necessidades sentidas e adaptando os 

produtos em função de um acompanhamento feito ao mercado. Existe, igualmente, a 

preocupação de compreender o mercado potencial, de forma a poder desenvolver novos 

produtos, ou encontrar segmentos, que contribuam para o seu desenvolvimento. Esta óptica, 

designada de marketing, embora constituindo um esforço complexo das organizações no seu 

todo, tem-se afirmado positivamente. Fazendo ainda referência a Kotler (1997), a recente óptica 

de “marketing societário é uma orientação de gestão que reconhece que a tarefa prioritária da 

organização é estudar, não só as necessidades e desejos dos mercados visados e conseguir 

satisfazê-los de forma mais eficaz do que a concorrência, mas também fazê-lo de modo a 

preservar ou melhorar o bem-estar dos consumidores e da colectividade”. Integram-se, assim, as 

preocupações dos consumidores que preferem as organizações que não prejudiquem o bem-estar 

colectivo, adoptando um marketing responsável. 

 

Uma outra questão que hoje se coloca é a da existência de “um marketing” ou de vários 

“marketingS”. Por um lado, ao nível do alargamento das funções de marketing, distingue-se o 

Marketing Estratégico (ou activo) e o Marketing Operacional (de organização). O primeiro, 

envolve a análise da posição da organização sobre os seus mercados, através dos diagnósticos 

interno e externo, a sua contextualização, permitindo aferir a situação actual e obter informações 

para a concepção das estratégias de posicionamento, de lançamento de novos produtos, com vista 

à conquista de novos mercados, pela correcta escolha do que se designa por opções estratégicas 

de marketing. São informações imprescindíveis para a correcta segmentação de mercado e para a 

definição do posicionamento, que permitem orientar a organização para as oportunidades 

existentes ou para a criação de oportunidades atractivas. Entre as técnicas utilizadas podem 

distinguir-se as sondagens, os estudos de motivação e de atitudes, técnicas de previsão, que 

permitem o conhecimento da dimensão e da estrutura do mercado e a compreensão do 

comportamento do consumidor e a definição de estratégias de marketing. 
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O segundo, o Marketing Operacional, pretende traduzir as estratégias de marketing definidas 

para a organização, através de diversas técnicas, nomeadamente da promoção de vendas, da 

gestão da força de vendas, de merchandising, entre outras. O objectivo do marketing operacional 

é a aplicação de políticas e de planos de acção específicos, a adoptar, para assegurar o 

vulgarmente designado marketing-mix. Trata-se do conjunto de variáveis, designadas 

tradicionalmente por 4Ps, disponíveis para influenciar o mercado: produto (product), preço 

(price), comunicação (promotion) e distribuição (place). O Quadro 1.1, adaptado de Lambin 

(2000), sistematiza as diferentes faces do marketing, agrupando as diferentes análises que nelas 

se incluem. 
 

Quadro 1.1 – As duas faces do marketing 
 

MARKETING ESTRATÉGICO 

(Abordagem de análise) 

 MARKETING OPERACIONAL 

(Abordagem voluntarista) 

Análise das necessidades: definição do mercado 
de referência  Escolha do(s) segmento(s)-alvo 

Segmentação do mercado: macro e micro-
segmentação  Plano de marketing  

(objectivos, posicionamento, táctica) 

Análise da atractividade: mercado potencial, ciclo 
de vida  Integração das variáveis de marketing  

Análise da competitividade: vantagem comercial 
defensável  Orçamento de marketing 

Escolha de uma estratégia de desenvolvimento  Realização do plano e controlo 

Fonte: Lambin, 2000 

 
Por outro lado e de acordo com Kotler (cit. por Canha, 1997) o marketing do século XXI tende 

para a era do marketing electrónico, numa evolução que descreveu da seguinte forma, numa 

conferência dada em Lisboa: 
 

“O marketing deixará de ser apenas um departamento da empresa para se transformar na 

sua orientação. O trabalho de equipa na investigação, design, fabrico, distribuição e 

promoção de novos produtos, será maior; enquanto a responsabilização de um único 

departamento quando as coisas correm mal, será menor. Além disso, cada empresa formará 

mais alianças e passará a dedicar-se apenas àquilo que faz bem. A tendência é passar do 

marketing de massas ao marketing de segmentos, ao marketing de nichos e finalmente ao 

marketing one-to-one. (...) Temos que nos preparar para a era do marketing electrónico 

(cibermarketing).” 
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No designado marketing de massas, típico dos anos 70 e 80, a organização praticava uma 

política indiferenciada isto é, oferecendo a todos os consumidores o mesmo produto, a preço 

idêntico, nos mesmos pontos de venda, utilizando argumentos dirigidos a um consumidor 

médio e que não poderiam satisfazer um consumidor desejoso de obter qualidade ao melhor 

preço. A evolução conduziu ao marketing segmentado ou diferenciado, em que pela 

segmentação do mercado se procura melhor servir grupos de consumidores com idênticas 

necessidades e expectativas, para que a organização se possa especializar melhor face aos 

concorrentes, pela adaptação das variáveis do mix ao mercado. Mas, para satisfazer plenamente 

os consumidores, era preciso conhecer cada um deles, dialogar para proceder a uma oferta 

individualizada. Hoje, com a diminuição dos custos associados à constituição e gestão de bases 

de dados de grandes dimensões e a utilização de formas de comunicação interactivas, como o 

e-marketing, o telemarketing, a TV interactiva, consegue-se uma interacção automática entre 

clientes e força de vendas. A satisfação das necessidades do consumidor, através de um serviço 

personalizado que oferece os produtos adequados ao seu perfil, ajudam a estabelecer uma 

relação de confiança e lealdade com a empresa. Esta abordagem é designada marketing 

individualizado ou one-to-one.  

 

Desenvolvido originariamente nas empresas que vendem produtos aos particulares, os conceitos 

e as ferramentas de marketing difundiram-se por outras áreas de mercado, a fim de englobar 

especificidades dos bens, ou serviços trocados. Assim, é possível ver hoje referências a 

diferentes tipos de marketing: 
 

- Marketing dos bens de grande consumo ou Marketing B2C (Business-to-consumer) 

cujo papel é sobejamente conhecido na nossa sociedade; 
 

- Marketing industrial ou B2B (Business-to-business) que respeita a todos os produtos 

comercializados entre empresas ou outras instituições, em que os alvos são mais 

restritos permitindo uma abordagem mais personalizada;  
 

- Marketing de serviços, de aplicação específica à relação entre os clientes e a 

organização prestadora do serviço. 

 

Mais recentemente surgiram outros conceitos melhor adaptados aos novos usos dos territórios 

rurais e às novas preocupações, nomeadamente as de preservação ambiental e cultural: 



 

 15

- Marketing Verde, Ecomarketing ou Marketing ambiental1: resultante dos esforços 

das organizações em satisfazer as expectativas dos consumidores por produtos que 

determinem menores impactos ambientais ao longo de seu ciclo de vida, e a 

divulgação desses esforços de modo a gerar o seu maior consumo, salvaguardando 

o bem-estar dos consumidores actuais e das gerações futuras; 
 

- Marketing Público, que, segundo Lindon et al. (2000), envolve três componentes: o 

Marketing dos Serviços Públicos, o Marketing Local e Regional e o Marketing 

Social, que mais à frente serão alvo de maior detalhe. 

 

Embora se possam distinguir muitas outras categorias de marketing, seja pelo tipo de produto em 

que se concentra, seja pelo tipo de organização que o implementa, ou outros critérios, todas elas 

têm em comum uma metodologia semelhante: conhecer a dimensão qualitativa e quantitativa do 

mercado, o comportamento de compra e de consumo dos consumidores ou dos utilizadores, 

determinando a escolha das estratégias a implementar por parte da oferta, de forma a 

fundamentar as opções estratégicas que permitem atingir os objectivos da gestão, como se pode 

observar no Quadro 1.2. 
 

                                                 
1 Vários autores corroboram as designações, verde, ecológico e ambiental, como equivalentes, nomeadamente: e-marketing.fr, Définition de 
marketing vert; Maia, G. e Vieira, F. (2004). Marketing Verde: Estratégias para produtos ambientalmente correctos. In Revista de Administração 
Nobel, Nº 03, p. 21-32, jan./jun.2004. Disponível na Internet: http://www.nobel.br/templates/administracao/revista/2005-03-03/04_artigo_02.pdf; 
Mera, A. (2003). El etiquetado ecológico: Un análisis de su utilizacion como instrumento de marketing. Tesis doctoral, Universidade de 
Extremadura; Fuhr, H e Alles,K. (s.d.)Marketing ambiental:uma ferramenta estratégica. Disponível em http://www.seifai.edu.br/artigos/karine-
Heinrich-mkt_verde.pdf; Saren, Michael (2000). Marketing Theory. In Marketing Theory: A Syudent Text, ed. J. Baker. Thomson Learning 
EMEA. Alguns autores admitem igualmente os termos marketing do meio ambiente e marketing sustentável; FEDESPAB (s.d.). Boas práticas 
ambientais: comércio e serviços: manual do formando. Disponível na Internet: ttp://portal.iefp.pt/xeobd/attachfileu.jsp? 
Look_parentBoui=25003159&att_display=n&att_download=y 
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Quadro 1.2 – A nova função de marketing 
 

COMPREENDER O COMPORTAMENTO DO COMPRADOR 

Análise do comportamento do comprador  Sistema de informação em marketing 

 O comportamento de resposta do comprador  

 ∇

ELABORAR UMA ESTRATÉGIA DE MARKETING 

 Análise das necessidades de segmentação  

Análise da atractividade  Análise da competitividade 

 Escolha de uma estratégia de marketing  

 Plano de marketing estratégico  

 ∇  

APLICAR UM PLANO DE MARKETING ESTRATÉGICO 

 

Decisões de novos produtos   Decisões de distribuição Decisões de preço Decisões de comunicação 

         Fonte: Adaptado de Lambin (2000) 

 
Neste trabalho pretende-se aplicar o conceito de marketing, mais especificamente de marketing 

territorial, na perspectiva das novas procuras e dos novos consumos, associadas à oferta das 

amenidades rurais que em determinado território rural podemos inventariar. No próximo 

subcapítulo apresenta-se a evolução histórica deste conceito e o corpo conceptual que lhe está 

subjacente. 

 

 

1.2. O MARKETING TERRITORIAL 
 
Intrinsecamente, o marketing territorial é um fenómeno antigo, ainda que a sua expressão como 

domínio de estudo tenha surgido no final do século passado, sobretudo após 1975 (Wieviorka, 

1975, cit. por Benko, 2000). No entanto, só no início dos anos 90, surgiram as primeiras 

utilizações do termo marketing territorial, por Ashworth, Voogd, Van der Meer, Téxier e Valla. 
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Terão sido os analistas urbanos os que primeiro encararam os territórios como produtos, 

inseridos num determinado ambiente, e que reconheceram a utilização de mensagens para os 

“comprar ou vender” (Ferrás, cit. por Luhrs, 2003).  

 

No entanto, nos EUA, já na segunda metade do século XIX, tinham sido realizadas acções de 

comunicação, com o objectivo de atrair investimentos e residentes. Na verdade, na primeira 

metade do século XX não existiam aplicações de marketing territorial, mas sim, meras formas de 

promoção territorial. Kotler et al. (1994) identificam-nas já em 1930, no Sul dos EUA, e Laxe e 

Cristal (2003) referenciaram-nas também nos anos 70. Nessa altura, e já num contexto de crise 

urbana, os decisores territoriais começaram a esboçar algo mais do que a comunicação da 

abundância de mão-de-obra a custos reduzidos, da disponibilidade de terrenos ou da atribuição 

de incentivos para atrair fundamentalmente a indústria. Dirigiram-se para públicos-alvo mais 

específicos, como o turismo, mas a comunicação continuou a centrar-se, essencialmente, na 

distribuição de folhetos, brochuras, vídeos e na participação em feiras e exposições. Durante os 

anos 80 e 90 foram ainda frequentes as abordagens de promoção territorial, sempre numa 

perspectiva de intervenção em grandes cidades metropolitanas, em resposta a evidentes 

alterações das dinâmicas populacionais e à crescente concorrência entre territórios.  

 

Fretter (cit. por Kearns (1993), e por Yi, (2003)), bem como outros autores, procuraram, no 

entanto, distinguir o conceito de marketing territorial da mera venda da imagem de um local (na 

designação anglo-saxónica, place marketing e selling places). Nesse sentido, enquanto que 

vender significa apenas tentar que o consumidor opte entre o que está disponível, o marketing 

territorial pretende ser um conceito mais abrangente, com o objectivo de satisfazer as 

necessidades das populações e investidores, e numa óptica de mercado, qualificar e valorizar os 

recursos de um território. Assim, o marketing territorial não pode ser encarado como apenas 

“vender o local” atraindo investidores, turistas ou novos residentes, mas como prática integrada e 

fundamental de um plano estratégico de desenvolvimento de um local. Grã-Bretanha, França, 

Holanda e mais recentemente a Itália foram países nos quais mais se difundiu o marketing 

territorial, mais concretamente o marketing de cidades, geralmente na sequência de fenómenos 

de reforma da administração pública, de integração europeia e de globalização (Rebora, 1999, 

cit. por Gilodi, 2004). 

 

O início dos anos 90 foi também fértil no aparecimento de bibliografia dedicada ao marketing 

territorial, nomeadamente com Sperling (1991), que optou por uma designação mais ampla – 
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marketing das regiões. Este autor ajudou, também, a relançar a problemática da possibilidade e 

da legitimidade de estender aos territórios as abordagens já conhecidas do marketing tradicional: 

“conhecer o ambiente, posicionar-se num mercado, coordenar as acções de comunicação, com 

relevo para a publicidade, relações públicas, e relações com a imprensa”, reconhecendo, no 

entanto, a existência de especificidades, que permitem a sua designação como marketing 

territorial.  

 

Em 1993, Kotler reuniu uma equipa que publicou “Marketing Places”2 e, em 1996, Noisette e 

Vallérugo contribuíram decisivamente para a estruturação da teoria do marketing territorial 

moderno e para a utilização desta ferramenta em prol da promoção económica de vilas, cidades, 

regiões ou mesmo nações. Kotler, nos últimos anos, voltou a debruçar-se sobre o que poderemos 

designar por marketing territorial, como co-autor3 de vários livros que apresentam abordagens 

aplicadas na América Latina, na Ásia e na Europa, descrevendo o modo como as comunidades 

podem “desenhar” um local, “vender-se” numa economia global, procurando simultaneamente a 

satisfação dos seus mercados. Em Kearns (1993), é igualmente desenvolvida uma perspectiva 

crítica, contrariando a ideia feita de que o marketing territorial serviria apenas para atrair 

indústrias ou para facilitar a organização de grandes eventos. O marketing territorial, como 

outras vertentes do marketing, emergiu e desenvolveu-se, em termos académicos, como uma 

disciplina com uma matriz essencialmente prática, como refere Baker (1998, cit. por Gilodi, 

2004).  

 

No Quadro 1.3, podemos encontrar uma perspectiva da evolução do conceito de marketing 

territorial, adaptada de Gilodi (2004), autora que reuniu diversas abordagens realizadas, no 

período entre 1988 e 2002. Nesta recensão prevalece o conceito de marketing territorial, como 

um conjunto de instrumentos de gestão de marketing aplicados num determinado contexto 

geográfico, em que se pretende alcançar os objectivos de desenvolvimento local, através da 

atracção de investidores, da atracção de novos residentes e/ou turistas, garantindo o bem-estar 

dos públicos actuais e beneficiando o próprio local.  

                                                 
2 Kotler, P, Haider,D. e Rein, I (1993). Marketing places: attracting investment, industry, and tourism to cities, states and nation. New York: 
Free Press, New York. 
3 Kotler, Philip, Haider, Donald H. e Rein, Irving e Asplund, Christer (1999). Marketing Places Europe: How to Attract Investments, Industries, 
Residents and Visitors to Cities, Communities, Regions and Nations in Europe, Trans-Atlantic Pub. 
Kotler, Philip, Hamlin, Michael Alan, Rein, Irving, Haider, Donald H. (2001). Marketing Asian Places: Attracting investment, industry and 
tourism to cities, states and nations, John Wiley & Sons. 
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Quadro 1.3 – Marketing territorial: definições em confronto 

 

 
 
Autor/ano 

 
 

Definição 

Marketing Mercado Objectivo 
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Ashworth 
e Voogd, 

1988 

City marketing descreve várias formas pelas quais as cidades podem melhorar a sua posição 
competitiva no mercado (...) Pode descrever-se como o processo pelo qual as actividades urbanas se 
relacionam, eventualmente, com as procuras dos consumidores-alvo, de forma a maximizar a sua 
função social e o funcionamento económico. 

*   * * * 

Van der 
Meer, 1990 

City marketing pode considerar-se como o conjunto de actividades destinadas a optimizar a adequação 
da oferta das funções urbanas e a competição por habitantes, empresas, turistas e outros visitantes.  * *    

Texier e Valla, 
1992 

As acções individuais ou colectivas para atrair novas actividades para um território, favorecer o 
desenvolvimento das empresas que exerçam localmente a sua actividade, promovendo globalmente 
uma imagem favorável. 

 *  * *  

Kotler, Haider, 
Rein, 1993 

O marketing estratégico leva ao desenho de uma comunidade para satisfazer as necessidades dos seus 
clientes-alvo. O place marketing tem sucesso quando os cidadãos, trabalhadores e empresas obtêm 
satisfação, e quando os visitantes e os novos investidores vêem cumpridas as suas expectativas (...) 
Place marketing significa desenhar um local para satisfazer as necessidades dos seus mercados 

 * *  * * 

Gold e Ward, 
1994 

Place promotion é o uso consciente da comunicação e do marketing para comunicar imagens 
selectivas de locais ou áreas geográficas específicas para uma audiência alvo.  *  *   

Van Den Berg, 
Bramezza e Van 
der Meer, 1994 

O marketing della cità é a análise, planificação e implementação de programas que visam criar, 
construir, manter relações e trocas vantajosas com o mercado para alcançar os objectivos das 
organizações. 

 * *    

Casella, 1997 

Ocupa-se da análise, da planificação, da execução e do controlo dos programas concebidos pela 
autoridade pública de gestão urbana e dos organismos que dela dependem...para responder melhor às 
expectativas das pessoas e da actividade da cidade e do seu território e melhorar a qualidade e a 
competitividade global da cidade no seu ambiente concorrencial. 

 * *  * * 

Storlazzi, 1997 A capacidade de gestão empresarial e do sistema público que contribui para o desenvolvimento de um 
certo contexto, segundo uma aproximação, que se define como marketing territorial.  *   * * 

Valdani e Jarach, 
1988 

Disciplina à qual compete a análise, a planificação e a implementação de um plano com a finalidade 
de criar, construir e manter relações vantajosas com o mercado para a realização de objectivos 
político-organizacionais de interesse, como a melhoria da condição de vida da população residente ou 
migrante. 

* * *  * * 

Cercola, 1999 Um processo finalizado com a criação de valor por um conjunto de indivíduos/associação que fazem 
uso de um território pré-determinado e confinado. *   * * * 

Paoli, 1999 
Toda a actividade exercida sobre um espaço geográfico específico, para se tornar numa área mais 
atractiva, para um grupo pré-escolhido de investidores, satisfazendo as suas necessidades de acordo 
com um plano que respeite as características da própria área. 

 * *  *  

Varaldo e 
Caroli, 1999 

O marketing do território constitui-se como um instrumento conceptual e operativo para adequar a 
oferta do território à sua procura. * * *    

Caroli, 1999 O marketing do território é uma função que contribui para o desenvolvimento equilibrado da área, 
através do planeamento e interpretação das características da própria área.  * * *  * * 

Valdani e 
Ancarani, 2001 

A análise das necessidades dos agentes e dos clientes/mercado no intuito de construir, manter e 
reforçar uma relação de troca vantajosa entre os agentes (marketing territorial interno) e o público 
externo de referência (marketing territorial externo), com o objectivo de aumentar o valor e a 
atractividade do território e da empresa, activando um círculo virtuoso satisfação-atractividade-valor. 

 * *  * * 

Cidrais, 2001 

Análise, planificação, execução e controlo de processos concebidos pelos actores de um território, de 
modo mais ou menos concentrado e institucionalizado, que visa, por um lado, responder às 
necessidades e expectativas das pessoas e das entidades e, por outro, melhorar a qualidade e a 
competitividade global de uma cidade (e o território adjacente) no seu ambiente concorrencial. 

 * *  * * 

Vesci, 2001 

O marketing territorial mais do que constituir uma actividade virada para a atracção do investimento 
para uma determinada área, é representativo de um processo relacional, estratégico e operativo, 
aplicado por uma entidade territorial, (…) com o auxílio de acção consonante (ou dissonante) de 
outros agentes do território, finalizando e induzindo um desenvolvimento ordinário, coordenado e 
coerente de uma área pré-determinada. 

 
 
* 

 
 
* 

 
* 

 
* 

Latusi, 2002 
O marketing territorial baseia-se na aplicação do conceito e dos instrumentos operativos, de uma 
função, apoiada numa referência particular, constituída por uma área geográfica 

 
* 

 
* 

    

Fonte: adaptado de Gilodi, 2004 
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Em Portugal, para além do trabalho de Cidrais (1998), destacam-se ainda, os estudos de 

marketing territorial de Neves (1993), Nunes (1999) e Almeida (2004), todos eles dedicados a 

cidades portuguesas. Cidrais (1998) defendeu a tese de que as “teorias, perspectivas, abordagens, 

ferramentas e conceitos de marketing, podem ser adaptados a situações concretas, perante 

diferentes modelos, num apoio eficaz à gestão do território, promovendo a qualidade de vida das 

populações”. Este autor reitera “a fluidez deste conceito que comunga com as teses do marketing 

de serviços públicos, do marketing social, do marketing internacional, do marketing político e do 

marketing inter-organizacional”.  

 

Antunes (2002, cit. por Almeida, 2004) veicula igualmente a possibilidade de utilização do 

marketing pelas comunidades regionais, reafirmando, tal como Cidrais (1998), a importância de 

identificar vantagens distintivas como contributo para o reforço da competitividade das pequenas 

e médias cidades. Este último autor, justifica ainda “a viabilidade e o interesse em utilizar o 

marketing territorial para o desenvolvimento, emancipação, promoção e afirmação de territórios 

de uma região periférica da Europa”, à semelhança de Caroli (1999, cit. por Gilodi, 2004), que, 

numa perspectiva de desenvolvimento sustentável, explicita que a sua utilização promove a 

competitividade económica de uma área geográfica, contemplando outros objectivos como o 

equilíbrio e a coesão social, conjuntamente, com a sustentabilidade ambiental. Young (1999), 

considera também o marketing territorial como um conjunto de actividades, destinadas a 

incentivar o desenvolvimento económico local, melhorando a atracção aos olhos de quem decide 

o investimento, privado ou público, favorecendo movimentos de residentes e visitantes com 

rendimento disponível, favorecendo a pró-actividade dos territórios, num ambiente cada vez 

mais concorrencial. 

 

Também Rainisto (2003) concorda com a utilização das ferramentas do marketing tradicional no 

marketing territorial, mas alerta para o facto de “os territórios não serem produtos ou serviços 

normais, mas um pacote de bens, serviços e percepções dos consumidores e todas as suas 

combinações”, indiciando uma nova abordagem ao conceito de território. Caroli (1999, cit. por 

Maiello (2004) e Pireddu (2000), entre outros autores, referem-se a este aspecto, apresentando o 

território como um produto compósito, caracterizado por uma oferta em que coexistem recursos 

tangíveis e intangíveis, e pela prestação de serviços públicos e privados, necessários ao bom 

acolhimento de investidores, residentes e visitantes. Esta oferta beneficia necessariamente das 

boas relações entre os actores locais, que determinam eventuais sinergias territoriais em favor da 

valorização do território. Nesta perspectiva, e de acordo com as designações da teoria de 
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marketing, encara-se o território como um produto aumentado4. 

 

A proposta de Kotler et al. (1993, 1994), retomada por Rainisto (2003) e por Almeida (2004), 

que se apresenta na Figura 1.1, expressa essa lógica, com base em estudos de caso de cidades, e 

identifica diversos níveis, de acordo com os objectivos dos actores responsáveis pela gestão dos 

territórios e a necessária satisfação dos diferentes públicos-alvo. 

 

 
Figura 1.1 – Níveis de Marketing Local (adaptado de Kotler et al., 2002, cit. por Rainisto, 2003)  

 
Com o estabelecimento destes níveis, pretende-se mostrar que a criação de valor no território 

depende de vários aspectos do processo de marketing (Rainisto, 2003). Os factores de marketing 

surgem associados num nível, já que isoladamente não são suficientes para garantir a 

prossecução dos objectivos de desenvolvimento e competitividade de um território. Comunicar 

uma imagem revitalizada, mas não possuir infra-estruturas básicas, oferecer uma boa qualidade 

de vida e não existir, da parte dos residentes e das empresas locais, a receptividade e 
                                                 
4 Produto aumentado - um produto é o conjunto de atributos tangíveis e intangíveis apresentado por algo que satisfaz 
a necessidade [real ou induzida] dos clientes que o adquirem ou utilizam" (Pires, 1991, cit por Pereira et al.).  
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hospitalidade necessárias, impedem o desenvolvimento de um processo de marketing que sirva à 

construção do posicionamento desejado e à satisfação das necessidades, em que se inscrevem os 

diferentes mercados-alvo. Sem querer aplicar-lhes qualquer ordenação, a Figura 1.1. indicia que, 

na perspectiva do mix do produto, é necessário que os gestores do território potenciem as suas 

atracções, expressas por exemplo pelas experiências proporcionadas por eventos inovadores que 

nele sejam promovidos ou pelas actividades tradicionais que nele possam ser retomadas, mas que 

igualmente procedam à difusão da sua imagem adquirida, através de meios de comunicação 

adequados.  

 

Este ramo do marketing, ou este novo marketing, tem vindo a adquirir personalidade, como 

refere Burguete et al. (2003), e compreende o conjunto de práticas que têm por objecto difundir 

o conhecimento de um local, de uma região ou de um determinado território e das características 

distintivas que podem favorecer o seu desenvolvimento. Utilizar a filosofia de marketing 

territorial significa alargar os princípios da gestão de marketing à concepção de uma oferta 

territorial, de forma a que satisfaça as necessidades dos seus públicos-alvo, reforçando a ligação 

efectiva ao desenvolvimento local e territorial, nomeadamente, como refere Barros (1998), com 

uma “valorização dos territórios rurais, que integre a sua diversidade, com os princípios da 

subsidiariedade, da descentralização e da participação”. Trata-se, portanto, segundo Nifle (2001), 

de qualificar a oferta de valores do território, qualificação que deve ser uma tarefa a 

desempenhar pela comunidade, numa perspectiva de marketing de oferta e não apenas por alguns 

especialistas ou por um único grupo. 

 

Martini (2003) sugere que o marketing do território se deve expressar nas estratégias, acções e 

instrumentos através dos quais uma entidade, com capacidade para gerir o território, age, 

facilitando o processo de decisão de escolha de um sujeito externo, que procura satisfazer as suas 

pretensões. O mesmo autor considera como questões críticas para o marketing territorial: 
 

- A correcta definição do território vs a sua percepção pela procura; 

- A natureza dos processos de coordenação (bottom-up ou top-down; liderança e 

envolvimento); e 

- A participação e a dialéctica dos actores territoriais. 

 

Sistematizando, de acordo com Tamma (2003), Martini (2003) e Farral (2003), as funções de 

marketing territorial, são: 
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- Atracção de investidores, residentes e visitantes; 

- Valorização da identidade e das especificidades locais; 

- Promoção de desenvolvimento socioeconómico equilibrado e sustentável; 

- Identificação, pela diferenciação, de uma vantagem competitiva chave para a 

 sustentabilidade económica a longo prazo. 

 

Tamma (2003) enumera, contudo, eventuais problemas que podem surgir neste processo 

estratégico, causadas, nomeadamente, pelo envolvimento de um número elevado e heterogéneo 

dos actores, recursos e actividades. Não é igualmente fácil vencer obstáculos de cariz logístico, 

de acessibilidades e de comunicações, ainda presentes em muitos territórios. 

 

O marketing territorial converteu-se numa realidade com interacções a nível económico, político 

e social, influenciando a própria percepção da realidade geográfica. Em Portugal, incursões no 

marketing territorial são ainda incipientes e praticamente limitadas às cidades, à excepção dos 

estudos de Dinis (2004) e Kastenholz (2002). Neste trabalho pretende-se perspectivar a sua 

utilização em territórios rurais, aplicação que já têm alguma expressão em França, Holanda, em 

Itália, na Austrália e no Canadá5.  

 

 

1.3. ETAPAS DO PROCESSO ESTRATÉGICO DE MARKETING 

TERRITORIAL 
 

Kotler et al. (1994) defendem que o “marketing estratégico de um local/território é uma 

abordagem adaptável e produtiva em que as estratégias a determinar, os recursos a utilizar, os 

produtos a definir, os planos a aplicar não poderão (nem deverão) ser copiados de uns locais, 

lugares ou territórios para outros”. As especificidades de cada território são determinadas por 

inúmeros factores, como a localização geográfica, o clima e os recursos naturais, a história, a 

cultura e os valores sociais, a capacidade de participação dos grupos de interesse e dos cidadãos, 

os actores intervenientes, as relações entre actores públicos e privados, a política, a liderança, 

                                                 
5 Veja-se a este respeito os trabalhos de: Deronzier, P. e Terra, S. (2006). Étude sur la valorisation des aménités du Loir. Ministère de l’Écologie 
du Développement et de l’Aménagement Durables. Direction des études economiques. Disponível na Internet : http://www.ecologie.gouv.fr;  
Tucci, J. Il marketing territoriale. Modelli ed esperienze nazional ed internazionali a confronto. Universitá degli Studi della Calábria (1998). 
Fulton, M.P e Olfert, Rose (2006) Saskatchewan Institute of Public Policy: A Public Forum Growing Saskatchewan in an Urban Age Canada 
Rural Economy Research Lab Department of Agricultural Economics University of Saskatchewan Saskatoon, Canada 
Bauer, M. (2001). Marketing territorial de la Savoie - Gérer l’attractivité du territoire. Conferenza: Marketing del territorio e sistemi locali di 
offerta turistica –esperienze a confronto, 24 de Junho de 2003. Disponível na internet: http://www.economia.unitn.it/eTourism/eventi/bauer.pdf 
Wakeford, Pascale (s.d.). Le Breizh business vend la Bretagne. Disponível na internet http://www.tmoregions.fr/upload/actualite/fichier/2fichier.pdf 
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entre muitos outros, e que vão determinar os recursos a utilizar, os produtos a definir, os planos a 

aplicar para diferenciar o território face aos concorrentes. O marketing territorial pode constituir 

uma importante componente de uma estratégia de desenvolvimento económico de um 

determinado território, se a sua aplicação, dirigida a alvos bem definidos, permitir o reforço da 

sua atractividade. Enquanto numa organização é possível conceber um produto, de acordo com o 

conhecimento da procura, respondendo às necessidades e expectativas dos consumidores, num 

território tal processo torna-se bastante mais complexo. Num território há que desenvolver 

condições para que a oferta territorial possa acrescentar valor, maximizando o benefício 

percepcionado pelos seus utilizadores actuais e potenciais. Relativamente a um produto 

tradicional de uma organização, dir-se-ia que há que estar atento ao seu mercado, mas para um 

território coexiste uma pluralidade de mercados, criando constrangimentos acrescidos à definição 

das adequadas estratégias. Estas dificuldades advêm, nomeadamente, da lenta capacidade de 

reacção da oferta territorial, quando confrontada com a rápida evolução da procura e, 

principalmente, da irreversibilidade das muitas decisões que lhe são aplicadas (Caroli, 1999, 

(1999, cit. por Gilodi, 2004).  

 

O processo de elaboração de uma estratégia de marketing passa por definir um conjunto de 

etapas estratégicas e operacionais. As primeiras englobam a definição e o diagnóstico da situação 

actual do território, o estudo sobre as dinâmicas em territórios concorrentes, a análise da procura 

actual e potencial, que incorpora as percepções das necessidades, preferências e expectativas dos 

seus utilizadores. A análise de diagnóstico deverá ser efectuada nas duas vertentes, externa e 

interna. O diagnóstico interno permite a identificação dos pontos fortes que poderão sustentar 

estratégias de incremento da atractividade e pontos fracos que podem definir as intervenções 

sobre o território que as deverão minimizar. Os resultados do diagnóstico externo, procedendo ao 

enquadramento socioeconómico, demográfico, cultural e político-institucional, permitem o 

reconhecimento de oportunidades e ameaças com que a gestão do território poderá defrontar-se e 

para as quais deve estar preparada, de forma a reverter em benefícios para a qualidade de vida e 

o bem-estar dos seus utilizadores. Por sua vez, ainda que a competição entre os territórios 

apresente diferenças face à concorrência tradicional entre regiões, assemelha-se, cada vez mais, a 

uma competição entre empresas com produtos especiais para oferecer a diferentes mercados e a 

consumidores/utilizadores específicos (Van Den Berg, et al., 1994, cit. por Valdani e Ancarani, 

2001). Fazem ainda parte deste processo estratégico a definição e a escolha do(s) mercado(s)-

alvo e a definição dos objectivos e estratégias que se mostrem mais adequadas, face ao 

diagnóstico realizado e que concorram para a construção do posicionamento visado. Os públicos 
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apresentam, em geral, uma grande diversidade de necessidades e expectativas, pelo que pode ser 

defensável que se estabeleçam segmentos, com base em diversos critérios, de forma a dirigir-lhes 

mais eficazmente as estratégias que permitem a prossecução dos objectivos territoriais. Estes 

segmentos têm que ser correctamente identificados, ser acessíveis, e apresentar uma dimensão 

apreciável que permita as intervenções estratégicas preconizadas, questão que se retomará mais 

adiante. 

 

A operacionalização destas estratégias é determinada pela correcta elaboração do mix dos 

produtos e serviços prestados/a prestar pelo território, estabelecendo as adequadas acções para 

atingir os objectivos estratégicos, definidos na etapa anterior, incrementando a capacidade de 

mobilizar os recursos tradicionais, associando inovação e conhecimento de forma a sustentar o 

plano estratégico de marketing adoptado. O marketing-mix engloba um conjunto de variáveis, 

controláveis pelos gestores do território, de forma apropriada para satisfazer os seus públicos, 

combinando, de forma única, o produto, preços, comunicação e locais de disponibilidade de bens 

e serviços territoriais. As actuações a nível do mix de marketing são planeadas de forma a 

satisfazer as necessidades sentidas na análise prévia da situação, para atrair a instalação de 

visitantes, residentes e investidores, aumentar a sua confiança, dentro e fora do território, e 

contribuir para a formação de uma atitude positiva quanto às perspectivas futuras. Estas 

diferentes etapas são ilustradas no seguinte esquema de Cidrais (1998), que sistematiza o 

processo de marketing territorial (Figura 1.2). 
 

 
Figura 1.2 – O processo de marketing territorial (Cidrais, 2003) 
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Tal como no marketing tradicional, também o marketing territorial tem como objectivo prever, 

compreender e satisfazer da melhor forma as necessidades da procura interna e externa ao 

território. De acordo com Valdani e Ancarani (2001), “o marketing é indispensável nas áreas 

territoriais, não apenas em termos do seu fundamento lógico e conceptual, mas também em 

termos das suas implicações operativas”, em resposta à crescente concorrência que estas áreas 

enfrentam e pelas relações de troca que tais áreas criam, com diversos públicos que visam 

satisfazer. São várias as vertentes que podem ser identificadas num processo de marketing 

territorial, e que facilmente podem ser associadas às quatro variáveis operacionais do marketing 

tradicional, como apresentado por Vesci (2001) e Latusi (2002), citados por Gilodi (2004). O 

processo de marketing, para estes autores, refere-se ao planeamento do mix de bens e serviços 

territoriais mais adequado para os utilizadores do território, quer actuais quer potenciais, 

necessariamente indicativo do tipo de incentivos a disponibilizar, da forma como pode ser 

melhorado o acesso aos produtos territoriais e da melhor promoção da imagem e dos valores 

locais. No Quadro 1.4 apresentam-se duas possíveis correspondências entre as variáveis do 

marketing tradicional e territorial, apresentadas em dois trabalhos de marketing territorial. 

 
Quadro 1.4 – Correspondência entre as variáveis do marketing tradicional e territorial 

 
 

MARKETING 
TRADICIONAL 

 MARKETING 
TERRITORIAL 

MARKETING 
TERRITORIAL 

  (Vesci , 2001 e Latusi, 2002, cit. 
por Gilodi, 2004) (Laxe e Cristal, 2003) 

PRODUTO Bens e serviços públicos e 
territoriais Oferta Territorial 

PREÇO Custo do acesso e incentivos Preço do Solo e dos Serviços 

COMUNICAÇÃO Comunicação Territorial Comunicação Territorial 

DISTRIBUIÇÃO Modalidade de acesso ao território Localização 
Fonte: adaptado de Vesci (2001) e Latusi, (2002, cit. Gilodi (2004)) e Laxe e Cristal (2003) 

 
Laxe e Cristal (2003) acrescentaram, mais duas variáveis, mais dois “P”, ao mix de marketing 

territorial, Poder público (Power) e Opinião Pública (Public). Este acréscimo na complexidade 

do processo obriga a um maior esforço na investigação em marketing, focado em aspectos como 

a imagem e a identidade dos territórios. 

 

O sucesso de uma actuação de marketing depende da capacidade de mobilizar as especificidades 

dos recursos tradicionais, associando-lhes componentes de inovação e de conhecimento, que 

possam vir a sustentar o adequado plano estratégico de marketing, e que necessariamente é 



 

 27

traduzido nestas, ou eventualmente em mais algumas variáveis operacionais. As vivências 

passadas e presentes de cada território conferem-lhes diferentes características, pelo que todo o 

processo deverá apoiar-se num bom sistema de informação de marketing, que utilize indicadores 

territoriais adequados à representação da situação real dos territórios em estudo. 

 

Uma adequada gestão da variável comunicação induz ao reconhecimento da identidade do 

território pelos seus público-alvo, através do desenvolvimento de actuações que permitam um 

reforço da notoriedade ou da forma como ela é percepcionada. O eixo central de um processo de 

comunicação territorial deve reforçar o posicionamento escolhido, estar de acordo com os 

objectivos estratégicos definidos para o território, transmitindo a sua identidade de forma clara, 

forte, rica e efectiva. Diminui-se, assim, a possível percepção de risco que o utilizador possa 

associar à utilização de um território, no processo de decisão de investir, vir a residir ou visitar. 

Comunicar uma imagem de um território, quer interna quer externamente, que não corresponda à 

adopção do seu posicionamento, prejudica a compreensão dos públicos e impede que se 

reconheça(m) claramente a(s) mais-valias que podem contribuir para a sua diferenciação. 

Globalmente, a definição de uma política de comunicação territorial torna-se mais difícil, 

relativamente ao marketing tradicional, pelo próprio enquadramento do território como produto 

ampliado, em que se associam recursos tangíveis, como o património corrente e histórico, infra-

estruturas e equipamentos diversos, e outros mais intangíveis como a segurança, as memórias, as 

tradições, e demais aspectos socio-culturais, determinantes da atractividade de um território.  

 

A participação em feiras, de turismo e/ou de desenvolvimento local, constitui uma das formas 

mais divulgada de promoção territorial, a que agregam a distribuição de outros materiais. Na 

verdade, a produção de desdobráveis, folhetos, separatas de jornais e revistas, cartazes 

continuam a ser os materiais promocionais privilegiados. A produção de cd-rom, de vídeos ou a 

criação de websites, começam hoje a assumir algum relevo. A manutenção de um fluxo de 

informação sobre as potencialidades do território, são reconhecidas pelos agentes do território, 

que hoje se desdobram pela apresentação de artigos em jornais, e mesmo para alguns em 

anúncios pagos. O conteúdo destes materiais passa normalmente pela apresentação da região e 

pela descrição dos produtos e serviços que possam constituir atracções para os potenciais 

visitantes e para potenciais residentes (artesanato, gastronomia, alojamentos turísticos, 

actividades desportivas e de recreação, investimentos locais realizados ou previstos, 

disponibilidade de apoios à instalação de novos residentes ou de empresas, etc.).  
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A variável preço é entendida, na teoria tradicional de marketing, como a disponibilidade para 

pagar manifestada pela procura do mercado em referência. No entanto, enquanto variável de 

marketing territorial, colocam-se algumas especificidades que advêm, por exemplo, da natureza 

pública de alguns bens territoriais, que serão apresentadas no Capítulo 2. Entende-se que este 

valor deverá traduzir o custo de acesso ao produto territorial, pelo que dependerá da avaliação 

global do utilizador sobre os benefícios que percepciona na utilização do território.  

 

Numa óptica territorial, a noção de atractividade é condicionada pela localização do território, 

conferindo-lhe mais ou menos vantagens sobre os territórios concorrentes. As acessibilidades e 

as comunicações são reconhecidos factores de reforço da competitividade de qualquer território e 

são alguns dos elementos que atribuem especificidade à variável distribuição num sistema 

territorial. Importa ainda considerar na aplicação desta variável do mix a utilização da internet, 

que se impõe, actualmente, como um importante reforço do sentido de localização, enquanto 

acesso ao território e aos seus produtos e serviços. 

 

Igualmente determinante é a motivação e o apoio dos seus cidadãos, empreendedores, 

governantes locais e regionais, pelo papel que desempenham no fornecimento de serviços 

básicos, na sua manutenção, na criação ou reabilitação de infra-estruturas e equipamento e 

também, pela responsabilidade de oferecer ou criar incentivos à oferta de novas atracções e de 

proceder à sua divulgação. Os constrangimentos que podem surgir, muito devido à 

heterogeneidade e ao elevado número de agentes territoriais, dos recursos e das actividades 

envolvidas, como afirma Tamma (2003), acrescem a dificuldade de encontrar uma dimensão 

colectiva nas suas acções e nas suas decisões. Em muitas situações, constituindo-se como 

espaços algo permeáveis a novas influências, há que minimizar as pressões que, sob a forma de 

ameaças, as forças internas poderão exercer na tomada de decisões partilhadas, influenciando as 

condições de desenvolvimento internas e de afirmação para o exterior.  

 
Muitas e diversas estratégias podem ser utilizadas num processo de marketing territorial, 

coexistindo muitas das vezes, na procura de novas ou das necessárias intervenções nos 

territórios, em acordo com os objectivos preconizados. De acordo com Kotler et al. (1994), são 

seis as estratégias genéricas que permitem melhorar a posição competitiva de um local ou de 

uma região: atrair mais visitantes ao território, atrair mais investidores, reter e expandir os 

actuais negócios, fornecer incentivos para o estabelecimento de novas empresas, incentivar a 

promoção de exportações e aumentar a população residente. 
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A diferenciação de um território e o reforço da sua atractividade podem ser conseguidos, por 

exemplo, pela utilização de uma marca, que se constituirá como um elemento tanto mais forte 

quanto melhor integrado com os conteúdos territoriais. A criação ou a dinamização de uma 

marca territorial pretende induzir o reconhecimento por parte dos seus públicos-alvo, 

aproveitando economias de escala, nomeadamente no processo de comunicação dos elementos 

competitivos e diferenciadores do território. A marca territorial deve caracterizar-se, à 

semelhança das marcas dos bens de grande consumo, por uma apreensão fácil por parte dos 

utilizadores, actuais e potenciais, recorrendo a uma associação simples, coerente e credível com a 

imagem e a identidade do território. 

 

A marca territorial expressa-se, normalmente, através de duas dimensões, uma gráfica (nome ou 

conjunto de palavras, um logótipo, o lettering, o design, etc.) e outra que se refere a um conjunto 

de bens ou serviços em que a representação gráfica será utilizada e que a protegerá. Pretende-se 

que a associação entre essas representações seja aceite pelos públicos-alvo, e passiva de uma 

fácil utilização como vector de comunicação. Um nome que não seja aceite pelos utilizadores 

envolve posteriormente esforços suplementares de comunicação. Acrescente-se ainda, que a sua 

função primordial é a de diferenciar o território, utilizando uma imagem forte e qualificada, 

identificadora de determinado quadro de vida. A realização de estudos, qualitativos e 

quantitativos, permite apoiar as decisões a tomar na elaboração de uma estratégia de marca, para 

que o resultado final consiga, causar impacto nos seus públicos actuais e potenciais, 

diferenciando-a de outras concorrentes. A animação permanente de uma marca, em associação 

com temáticas territoriais atractivas, constitui uma das formas de garantir os objectivos inscritos 

na estratégia de marketing de um território, tornando-se um importante factor de integração de 

novos habitantes e de atracção de visitantes e de outros investidores. 

 

A marca é gerida conjuntamente pelos actores presentes no território, públicos e privados, que 

adoptam valores ou características comuns, como por exemplo, as tradições, as paisagens, o 

património construído e o saber-fazer, e outros elementos potenciadores de diferenciação desse 

território. Constituindo-se como um importante vector de coesão territorial, a sua escolha deve 

ser debatida e participada por todos os agentes, para que se crie uma efectiva apropriação da 

mesma. A marca pode fundamentar-se em vários eixos que assentam na renovação ou na 

revalorização da identidade de um território. Reconhece-se na estratégia de desenvolvimento 

local promovida pelas agências LEADER, a agilização na utilização de marcas territoriais, tendo 

em muitos casos sido responsáveis pela sua construção, contribuindo para a recolha de elementos 
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de uma afirmação identitária reconhecida ou redescoberta, para o reencontro de um evento 

histórico com boa notoriedade que reforce os objectivos de revitalização e/ou a construção de um 

território (Thirion, 2000). A associação a um elemento geográfico, como um curso de água, ou 

uma montanha, constituindo-se como um vínculo facilmente identificável e de forte transmissão 

da identidade de um território, é igualmente uma forma possível de criação de nomes a utilizar 

em marcas territoriais. São exemplos, a nível nacional, as Terras do Basto, Terras do Sousa, 

Terras de Sicó, Terra Fria Transmontana, Porto e Norte de Portugal, Pinhal Interior Sul, ou ainda 

Douro Histórico, Aldeias históricas, Lusitânia. 

 

Outras possibilidades, que permitem a escolha de um mensagem forte, passa pelo 

reconhecimento de uma característica dominante, de origem diversa, de um território como um 

produto, um saber-fazer, uma tradição, etc., de que são exemplos, Terras do Vez – Sabores e 

Tradições, Aldeias de Xisto e Aldeias de Tradição. Esta construção pode também alicerçar-se em 

elementos evocativos que conferem visibilidade a certas potencialidades locais, antes pouco 

valorizadas (Terra da Aventura, Aldeias de Água, etc.). 

 

O reforço da atractividade do território, que evidencia as especificidades territoriais, recorre à 

valorização dos produtos que são dele oriundos, respondendo igualmente a uma apetência por 

produtos naturais e tradicionais por parte de um crescente segmento da população e, com 

frequência, à crescente importância atribuída à revalorização do território, nas duas vertentes – 

natureza e cultura. Esta utilização da preservação dos saber-fazer, eventualmente aliada a novas 

tecnologias, contribui para a melhoria da qualidade de vida de um território através da 

valorização de produtos locais. Em 1992, a Comunidade Europeia criou sistemas de protecção e 

de valorização dos produtos agro-alimentares (DOP, IGP e ETG) 6 . A actractividade é assim 

beneficiada por uma relação que deve ser estabelecida nos dois sentidos em que os produtos 

possam beneficiar da imagem do território e que, por sua vez, os territórios beneficiem com a 

qualidade dos produtos. O marketing territorial pretende promover a imagem do próprio 

território, com base na variável produto, ainda que articulada com as restantes variáveis do 

marketing-mix. Existem, na União Europeia, projectos de investigação, que tiveram por 

                                                 
6 A Denominação de Origem Protegida (DOP) é o nome de um produto cuja produção, transformação e elaboração ocorrem 
numa área geográfica delimitada com um saber fazer reconhecido e verificado. 
Na Indicação Geográfica Protegida (IGP), a relação com o meio geográfico subsiste pelo menos numa das fases da produção, 
transformação ou elaboração. Além disso, o produto pode beneficiar de uma boa reputação tradicional. 
A Especialidade Tradicional Garantida (ETG) não faz referência a uma origem mas tem por objecto distinguir uma composição 
tradicional do produto ou um modo de produção tradicional.  

Fonte: http://ec.europa.eu/agriculture/foodqual/quali1_pt.htm 
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objectivo a identificação de constrangimentos e de actuações que favoreçam o desenvolvimento 

e a protecção de produtos e de serviços de qualidade em diferentes regiões. Bousset (2002) 

relacionou os resultados de dois projectos – RIPPLE e SPRITE7, e apontou no sentido de que 

acções públicas específicas podem contribuir para preservar a qualidade das amenidades 

presentes num território mas igualmente para, em conjunto com outros atributos, contribuir para 

transmitir a imagem de um território.  

 

A utilização destas estratégias estende-se a outros produtos não protegidos, ainda que 

relacionados com a actividade rural (Fundão, capital da cereja; Vinhais, capital do fumeiro; 

Cadaval, a flor do Oeste; Cartaxo, capital do vinho) ou ainda como exemplifica Roca (2001), 

“produtos tradicionais, como bordados, cerâmica, linho, decoração em granito, vinhos” para o 

caso do Vale do Lima. Muitas vezes, encontra-se relacionada com outras características mais 

intangíveis, como “Santarém, uma história de liberdade”, ou “Azinhaga, Aldeia mais típica do 

Ribatejo”, “Vila de Rei, Uma jóia no coração de Portugal”, já utilizados em alguma sinalética e 

nos habituais desdobráveis de apresentação da região. 

 

No mesmo âmbito surge a valorização do património, também factor de afirmação de identidade 

e, consequentemente, como reforço da atractividade do território. Facilitar o acesso ao 

património é assim necessário. São hoje frequentes as iniciativas de refuncionalização de 

edifícios tradicionais, das escolas primárias encerradas, para actividades associadas à 

preservação e valorização local. Se, por um lado, é positiva esta forma de preservação do 

património construído, traduzem muitas das vezes a diminuição do número de alunos e são 

reflexo da desertificação humana. Ainda a este respeito, veja-se a recuperação de alguns núcleos 

rurais que estavam em processo de abandono, nos quais foram desenvolvidas e aplicadas 

estratégias de reabilitação do património.  

 

A constituição em rede, sendo mais comum para os produtos locais e o património construído, 

pode também ser relacionada com aspectos culturais ou com o imaginário, tornando-se também 

uma hipótese muito positiva como estratégia de valorização de um território que pode promover, 

igualmente, a cooperação do território. Exemplos da utilização destes traços diferenciadores, 

comuns a mais de um local num território, são o da existência de Rotas, como a do Vinho do 

Ribatejo, do Pão ou dos Sabores, no Alto Alentejo, o Roteiro Camiliano de Ribeira de Pena, a 

                                                 
7 RIPPLE FAIR – Regional Images and the Promotion of Quality Products and Services in the Lagging Regions of the European Union 
(coordenado pela Universidade de Coventry); SPRITE – Supporting and Promoting Integrated Tourism in Europe’s Lagging Rural Regions  
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Rota dos Frescos, a Rota das Aldeias de Água ou a Rota das Aldeias de Xisto. A utilização de 

redes, como promoção do local, é já realizada com parcerias internacionais, como a Genuineland 

Europe unseen – Rede europeia de turismo de aldeia. O projecto baseia-se na cultura, na magia e 

natureza características do Alentejo, Arad, Lapónia, Lomza e Trentino, como suporte à estratégia 

de comunicação e à animação conducentes ao incremento da sua actractividade, dirigida 

preferencialmente ao turismo. 

 

Na verdade, o que torna único um território é o seu capital social, como refere Caroli (1999, cit. 

por Gilodi, 2004), o que para muitas regiões do nosso país constitui uma debilidade reconhecida, 

pelo que importa investir todos os esforços para reconhecer e fazer valer a autenticidade e natural 

vocação diferenciadora do território. A criação de um quadro de vida atractivo permite promover 

um território perante os seus públicos. A oferta conjunta de serviços, destinados aos residentes, 

visitantes e empresas, procura colmatar a mera presença de amenidades, reforçando a 

atractividade. A integração de qualquer estratégia requer a existência de serviços básicos à 

população, sendo expressamente importantes os serviços de apoio local à infância, de apoio 

social a idosos e deficientes, nomeadamente na vertente de apoio domiciliário, serviços de 

animação recreativa de base local e outros serviços básicos de apoio aos cidadãos. O resultado 

destas acções, ou da sua combinação, depende assim, do nível de participação dos agentes 

territoriais, com maior ou menor intervenção dos poderes públicos. A este respeito Baptista 

(2006b) critica a lentidão com que frequentemente estes agentes tomam iniciativas e em 

resultado da investigação sobre a diversidade rural, comenta que “nem a agricultura e a floresta, 

nem outras utilizações do espaço, são hoje a chave para ler ou intervir no rural”. 

 

Em síntese, as dinâmicas das políticas actuais parecem privilegiar a criação de uma nova base 

económica, assente na diversificação das actividades, e que passa não apenas pela produção 

agrícola mas pela qualificação da oferta de valores do território, nomeadamente pela recuperação 

das tradições, pela valorização do património, pela dinamização da cultura e pela defesa e 

preservação da paisagem e do ambiente. A maior parte destes aspectos remete, directamente, 

para o tema das amenidades rurais enquanto elementos potenciadores da atractividade de um 

território que serão desenvolvidos no Capítulo 2. 
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CAPÍTULO 2 – AMENIDADES RURAIS – ELEMENTOS 
POTENCIADORES DA ATRACTIVIDADE 
DOS TERRITÓRIOS RURAIS  

 

 

In many ways we still have not decided what sort of countryside we really want 

 (Cherry, 1973, cit. por Thomas, 2003) 

 

2.1. TRANSFORMAÇÕES RECENTES NOS TERRITÓRIOS RURAIS 
 
 

Nas linhas seguintes pretende-se caracterizar os traços dominantes da realidade recente dos 

territórios rurais, de forma a enquadrar as novas perspectivas do seu uso e a melhor concretizar 

as novas oportunidades que definem a oferta dos territórios rurais. Para essa compreensão 

importa recordar alguns dos aspectos mais marcantes da sociedade e da economia rural das 

últimas décadas.  
 

Cobrindo 80% da superfície da União Europeia, os territórios rurais são espaços onde se enraíza 

uma diversidade de culturas e uma grande parte do património natural, arquitectónico e histórico, 

tradução das condições locais adaptadas pelos seus habitantes e com as quais construíram uma 

identidade que lhes confere características muito próprias.  
 

Após a II Guerra Mundial, como refere Peixoto (2002), os meios rurais conheceram grandes 

transformações, principalmente nos países mais industrializados, que conduziram ao 

desaparecimento de diversas localidades rurais. Em Portugal, foram incessantes as 

transformações no quadro de vida rural, com consequências importantes no desenvolvimento 

económico e social. Nesse âmbito, o êxodo rural que nos anos 60 afastou muita da população 

jovem dos espaços rurais, teve como principais consequências o envelhecimento da população e 

o abandono de muitas áreas agrícolas. Este êxodo, aparentemente inevitável, continuou a 

agravar-se nos anos 70 com a crescente industrialização do país, ainda que se tenha registado 

alguma inflexão com o retorno massivo de portugueses das ex-colónias. O aumento da procura 

de mão-de-obra nos grandes centros agravou ainda mais a degradação do tecido produtivo das 

áreas rurais onde a aplicação de novas tecnologias à produção agrícola e consequente aumento da 

produtividade, originou o excesso de força de trabalho e, por consequência, gerou condições de 

maior atracção pelo espaço urbano. De acordo com Pinto (2000), a “integração europeia fez-se 

num contexto do qual resultaram melhorias estruturais e tecnológicas claras e cujo efeito é, na 
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generalidade, considerado positivo”. O aumento da produtividade, até aí significativamente mais 

baixa do que nos restantes países europeus, decorreu do aumento de investimento, 

nomeadamente na mecanização agrícola e na construção de infra-estruturas. No entanto, 

permaneciam graves problemas associados a uma estrutura fundiária caracterizada pela pequena 

dimensão, pelos baixos rendimentos agrícolas e por um muito longo período de transição para o 

quadro da União Europeia, e por um acumular de um êxodo rural elevadíssimo, com um 

consequente envelhecimento demográfico e abandono de áreas antes utilizadas na agricultura. 
 

Durante os anos 80 e 90 a situação manteve-se, ainda que, na primeira destas décadas, se tenha 

presenciado a fixação de alguns jovens agricultores em função de ajudas específicas atribuídas. 

O abandono agrícola agravou-se especialmente nas regiões mais frágeis, sem que as 

indemnizações compensatórias, as medidas agro-ambientais e para a florestação se tenham 

mostrado capazes de inverter esta situação. As previsões expressas no estudo de Alves et al. 

(2003) apontam para que muitos empresários agrícolas continuem a cessar a sua actividade e, o 

que é mais grave, que a maioria dos que restam não tenha sucessor. De acordo com todo este 

quadro, a sustentabilidade tão desejada parece continuar ameaçada, daí decorrendo pesadas 

consequências aos níveis social, económico e ambiental.  
 

Alves (2001) refere que, em menos de um século, a população rural no mundo passou de mais de 

80% para cerca de 45 %, embora diferentes países expressem uma evolução da população rural 

diferente. Em Portugal Continental, e no que respeita especificamente à população agrícola, 

segundo o MADRP (1999, rev. em 2000), verificou-se, desde a década de 50, um 

desenvolvimento negativo, que continuava a persistir em 2001. De acordo com esta fonte, os 

territórios rurais, com exclusão das áreas periurbanas, ocupam cerca de 86% do território 

nacional, têm uma população residente de 3,1 milhões de habitantes e apresentaram uma 

evolução populacional de -1,4% na década 1990/2000.  
 

No Plano de Desenvolvimento Rural 2000-06 (MADRP, 1999, rev. em 2000), bem como em 

outros documentos, identificam-se diversos pontos fortes e fracos dos territórios rurais, em 

Portugal. Em síntese e relativamente aos pontos fracos dos territórios rurais, destacam-se numa 

perspectiva de contexto socioeconómico, a presença crescente de uma população envelhecida, a 

baixa densidade populacional e a persistência de algum êxodo da população para as zonas 

urbanas e periurbanas. No que respeita ao emprego, verificam-se baixas taxas de actividade, com 

elevadas taxas de desemprego, sobretudo jovem e, de acordo com o mesmo documento,  
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verifica-se ainda um peso elevado do emprego na agricultura. Em termos económicos, persistem 

muitas insuficiências no desenvolvimento do sector terciário, constatando-se utilizações 

deficientes em termos de áreas agrícolas e baixas produtividades de trabalho. Relevante, e 

igualmente considerada como ponto fraco, é a existência de extensas áreas territoriais em zonas 

desfavorecidas.  
 

Por seu lado, a importante extensão das áreas rurais, bem como a evolução positiva que se tem 

registado das acessibilidades rodoviárias e das comunicações, constituem-se como principais 

pontos fortes, pelo facto de permitirem a instalação de um crescente número de micro-empresas 

e consequentemente do emprego que lhe está associado. Ainda que muitas regiões do interior do 

país tenham dinamizado o seu tecido produtivo, e se registe uma clara melhoria das suas 

acessibilidades rodoviárias e infra-estruturas básicas, facilitando a integração de pessoas e bens, 

continua a persistir uma forte pressão da população rural sobre as zonas periurbanas. As áreas 

rurais, de acordo com Alves (2001), “estão a perder o cariz de espaços de produção e vão-se 

tornando, cada vez mais, espaços de consumo”, tendendo a ser cada vez menos dominadas pelos 

empregos ligados à exploração directa dos recursos naturais, apoiando-se mais na actividade 

terciária, nomeadamente em “serviços relacionados com o desenvolvimento social e a criação de 

melhores condições de vida, como a educação, a cultura, a saúde e a administração”. Também é 

de citar Ribeiro (2003), que “considera a actividade turística fulcral (...) pela criação de postos de 

trabalho e de fontes de rendimento, tendo em vista fixar na região, pessoas e riqueza, assente na 

valorização dos diversos recursos e capacidades regionais”.  
 

Os territórios rurais estão associados à satisfação dum número crescente de funções, entre as 

quais está a actividade agrícola, cada vez menos dominante na actividade económica local. Nos 

países europeus do Norte localizam-se actividades agrícolas com maiores níveis de 

produtividade e mais competitivas, coexistindo com actividades não agrícolas diversificadas. 

Como refere Santos (2004), o modelo norte-europeu de desenvolvimento rural disponibiliza “um 

rural preservado para urbanos recém-chegados” atractivo, e “gerador de bens públicos locais, 

regionais e globais” com “diversificação de actividades, num contexto de procura urbana 

próxima, rica e culturalmente orientada para um rural enquanto espaço de lazer ou de 

residência”. Santos (2004) invoca ainda os diversos aspectos que dificultam a aplicação deste 

modelo ao rural da Europa do Sul, nomeadamente referindo-se a “um urbano mais pobre (…), 

um rural dependente de uma agricultura muito marginal, em que a diversificação e a 
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multifuncionalidade têm claros limites de generalização”, entre outras debilidades. Ainda assim, 

verifica-se, desde os anos 80, um crescendo de uma nova perspectiva de encarar as relações entre 

o rural e o urbano. Ferrão (2000) descreve-a, como o quebrar da “tetralogia secularmente 

associada ao mundo rural” através da atribuição de novas funções, para além da tradicional 

produção de alimentos, e também pela valorização de novas dimensões não agrícolas que 

designou por “invenção de um novo rural”. Especifica, ainda, que é a procura urbana, 

especialmente a mais escolarizada, que adopta este movimento, traduzido pela sobrevalorização 

da conservação e preservação da natureza e dos patrimónios históricos e culturais e pela 

redescoberta e valorização da paisagem. 

 

As características que diferenciam os territórios rurais têm-se esbatido face à dicotomia 

tradicionalmente existente rural-urbano. A este respeito, Alves (2001) refere que “a inovação 

social tem promovido os espaços rurais como espaços de recreio e lazer destinados, sobretudo, 

aos urbanos, constituindo um modo privilegiado de interligação entre as economias urbanas e 

rurais. Nas áreas rurais com grande riqueza em termos de património (natural e/ou cultural) as 

oportunidades de desenvolvimento turístico tendem a crescer, mas torna-se fundamental que o 

ordenamento territorial garanta o respeito pelas paisagens, para que a valorização se traduza 

numa melhoria efectiva das economias locais”. Por outro lado, a adequação do sistema agro-

industrial à produção de bens de consumo de elevada qualidade, comercializados com 

certificações de origem geográfica, biológica ou de protecção integrada que respeitam as 

crescentes exigências ecológicas relacionadas com o bem-estar geral, têm igualmente concorrido 

para a redefinição e valorização dos espaços rurais. 

 

O crescimento da intervenção imobiliária, tem vindo a progredir nos territórios rurais, com a 

construção e recuperação de edifícios e outras infra-estruturas, destinadas a habitação 

permanente mas também para serem usufruídas como segunda residência, e em menor dimensão 

para empreendimentos turísticos e de lazer. Esta tendência deve-se, nomeadamente, à 

proliferação dos meios de transporte, públicos mas principalmente privados, à existência de mais 

e melhores acessibilidades, que permitem o acesso mais fácil aos territórios, mas também pela 

melhoria em algumas infra-estruturas e serviços. A modernização das telecomunicações e das 

tecnologias de informação permite a disponibilização de novos serviços e de novas formas de 

trabalho. Vendramin e Valenduc, em 1997, constataram que “o interesse das tecnologias 

avançadas de comunicação para uma região ou uma zona isolada é também o de permitir o 

desenvolvimento de novas actividades”, apontando, entre vários exemplos, as viagens e o 
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turismo, a promoção do lazer e o marketing directo. Surgem assim novas formas de 

comercialização dos produtos rurais, divulgação do património histórico e natural, dos saber-

fazer e das tradições do território.  

 

As alterações sociais e económicas registadas na última metade do século XX conduziram a 

profundas transformações na organização das áreas rurais, e deram lugar à consciencialização 

crescente de preservação do ambiente e da sustentabilidade. Cada vez mais a sociedade 

manifesta receio pela degradação dos patrimónios naturais e culturais, face ao abandono das 

práticas agrícolas tradicionais que, progressivamente, são substituídas por práticas mais 

intensivas ou pelo abandono da actividade agrícola. Como salienta Figueiredo (2003), “à 

semelhança de muitos outros aspectos, as questões ambientais emergiram como temas 

socialmente importantes em Portugal, bastante mais tarde que na maior parte dos países 

ocidentais, particularmente nos europeus. Efectivamente, só a partir da década de 90 podemos 

falar da existência de uma preocupação da opinião pública com os aspectos relacionados com o 

ambiente”. A mesma autora reconhece a boa conservação dos recursos e património natural do 

país, justificada pela sua fraca industrialização e pela manutenção das características rurais para 

além das registadas nos países do Norte e Leste da Europa. Também alerta, como a generalidade 

dos autores, para a necessidade de incrementar o esforço de consciencialização no sentido da 

preservação dos recursos naturais, da biodiversidade e do papel importante da actividade agrícola 

neste âmbito, de forma a fomentar a oferta dos territórios rurais, nomeadamente, à população 

urbana, cada vez mais interessada em produtos de qualidade, na paisagem e noutros elementos 

de cultura e do património local. Cabe aos “produtores privados de território rural”, como 

designou Cordovil (1997), um papel fundamental na gestão do território de forma a preservar as 

externalidades produtivas geradas. O mesmo autor alerta para a “justa compensação pelos custos 

adicionais ou pelas reduções de proveitos” que advém da produção de amenidades, e que 

“deverão procurar promover, em conjunto com outros agentes das colectividades territoriais 

onde se inserem, o desenvolvimento de novas actividades económicas (turismo no espaço rural, 

serviços qualificados deslocalizáveis dos grandes centros, etc.) que possam internalizar os efeitos 

da qualidade ambiental, aliviando assim o esforço público na sua sustentação e contribuindo para 

o desenvolvimento económico e social das regiões onde operam.” 

 

Os espaços rurais em Portugal deixaram, então, de ser encarados apenas sob a óptica das suas 

potencialidades produtivas, à semelhança do que se passa no resto do mundo ocidental, como 

refere Carvalho (2001), citando Carvalho e Fernandes (2000). Este espaço, coexistente em 
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termos geográficos com a agricultura e a sociedade, mas que com elas não coincide, como se 

infere das reflexões de Baptista (2000), determina que as opções estratégicas a implementar 

pelos actores rurais já não se rejam por uma agricultura que tem vindo a perder peso e 

hegemonia sobre o espaço e a sociedade. Esta perda poderá traduzir-se, segundo o mesmo autor, 

numa tendência para a “homogeneização da cultura e dos modos de vida rural e urbano”, 

conduzindo à necessidade de equilíbrio entre a função produtora de alimentos e de outros 

produtos agrários, com a salvaguarda dos recursos eventuais para as gerações futuras, em ligação 

a uma paisagem e a um ambiente preservados e cuidados (Cavaco, 1992). 
 

Os próprios sistemas de agricultura desenvolvidos por uma exploração agrícola devem, aos olhos 

da sociedade actual, ser capazes de adoptar diversas funções, que Avillez et al. (2004) 

apresentam da seguinte forma: 

-“A produção de bens alimentares e de matérias-primas agrícolas com qualidade e em 

condições de segurança alimentar, baseada em processos produtivos economicamente 

eficientes, ecologicamente sustentáveis e respeitadores do bem-estar animal; 

- A valorização sustentada dos recursos naturais, paisagísticos e patrimoniais dos 

territórios rurais onde as respectivas explorações agrícolas se encontram localizadas; 

- O reforço e a diversificação do tecido económico e social das zonas rurais, com especial 

relevo para as zonas mais desfavorecidas.” 

 
Atraso, estagnação e declínio demográfico continuam, com frequência, a ser componentes da 

imagem das áreas rurais, apesar das alterações resultantes da aplicação de políticas sectoriais e 

face ao avanço tecnológico incorporado na actividade agrícola. As expectativas demonstradas 

pela sociedade, nas novas funções e actividades, que se mostram em consonância com as suas 

preocupações ambientais e de segurança alimentar, também não se mostram ainda capazes de 

superar esta imagem. Desvaneceu-se assim a “imagem romântica da agricultura” (Facchini, 

2002), sendo-lhe atribuídas novas responsabilidades, para além da produção exclusiva de 

alimentos e da preocupação crescente com a qualidade e a segurança alimentares. A revitalização 

da imagem das áreas rurais tem sido associada à dinamização das garantias de qualidade dos 

produtos agrícolas e agro-industriais tradicionais, com a racionalização da produção e a 

valorização de outros produtos endógenos, respondendo às crescentes exigências dos 

consumidores e promovendo o quadro de vida da população dos territórios rurais. Existe, no 

entanto, todo um conjunto de processos de apropriação da ruralidade, caracterizados por uma 

enorme polivalência, que tem que ser encarado como uma oportunidades de renovar e 
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incrementar a atractividade dos territórios rurais. Na base desta oferta de valores territoriais, que 

potenciam o turismo e a residência em espaço rural e a inovação e diversificação de actividades 

económicas está a presença, nestes territórios, de amenidades rurais, com as mais diversas 

características, como se aborda no subponto 2.2. 

 

 

2.2. AMENIDADES RURAIS 
 

C’est dans le caractère, dans les mœurs ou le langage, une douceur accompagnée de politesse et de 

grâce. L’aménité prévient, elle attire, elle engage, elle fait souhaiter de vivre avec celui qui en est doué. 

Un peuple sauvage peut avoir de la douceur, mais l’aménité n’appartient qu’à un peuple civilisé… 
Diderot et D’Alembert, 1775, citado por Cairol e Terrasson, 2002. 

 
2.2.1. Amenidades rurais – definição e tipologias 
 

Na introdução foi já feita referência à expressão de origem anglo-saxónica “amenidades rurais”, 

a qual tem surgido reforçada pela associação ao estudo do desenvolvimento sustentável e à 

multifuncionalidade da actividade agrícola. As amenidades, objecto deste trabalho, expressam-se 

mais tipicamente nos territórios rurais, em especial nos melhor preservados e caracterizam-se, 

ainda, pelo valor hedónico reconhecido por alguns grupos sociais. Cairol e Terrasson (2002) 

notam que amenidade é uma palavra que tem vindo a (res)surgir, com frequência nos debates 

internacionais sob a influência dos economistas e Beuret e Kovacshazy (2002) avançam ser 

crescente o interesse que as amenidades hoje gozam na economia, como resposta a um aumento 

da procura do quadro de vida rural proporcionado por uma larga gama de amenidades, 

assegurando quer as expectativas dos urbanos, quer a eventual complementaridade dos 

rendimentos aos agricultores e outros produtores, quer ainda contribuindo para o 

desenvolvimento do território. 
 
Verifica-se a existência de três abordagens dominantes no estudo das amenidades rurais. Uma, 

apoiada nos resultados do grupo de trabalho de Desenvolvimento Territorial da OCDE; uma 

outra, que também estuda as amenidades rurais em diferentes contextos dos espaços rurais, a 

partir dos resultados da investigação dos grupos de gestão do território do CEMAGREF (Centre 

National du Machinisme Agricole et du Génie Rural, des Eaux et Forêts) e do INRA (Institut 

National de la Recherche Agronomique); e ainda uma terceira, ao nível da USDA (United States 

Department of Agriculture) do grupo de trabalho que se debruça sobre amenidades rurais 

integrado no Economic Research Service (ERS). 
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A OCDE tem desenvolvido estudos desde o início dos anos 90, procedendo à caracterização 

económica das amenidades (OCDE, 1994), à enumeração dos instrumentos de políticas públicas 

que se lhes aplicam (OCDE, 1996), à análise de instrumentos de regulamentação e de apoio a 

actuações colectivas sobre as amenidades (Baldock, 1997 e Beuret, 1997, referidos por OCDE, 

2002) e à descrição dos métodos de avaliação da procura e dos benefícios não mercantis que 

advêm das mesmas. A OCDE prosseguiu os estudos com a proposta de tipologia de amenidades 

que contribuem para o desenvolvimento das zonas rurais, susceptíveis de servir de base a uma 

tipologia de instrumentos, políticas e recomendações aplicáveis às amenidades rurais (OCDE, 

1999 e OCDE, 2002). 

 

Por seu lado, os estudos desenvolvidos pelo CEMAGREF/INRA abordam as dinâmicas 

territoriais que se relacionam com os usos múltiplos do rural, no quadro de vida das populações e 

no modo como se integram no ambiente, pilares da evolução dos espaços rurais. A nível da ERS 

(USDA) investiga-se a importância da preservação das amenidades rurais a conferir pelos 

adequados Farmland Protection Programs, programas destinados a minimizar a conversão de 

terra agrícola para outros usos, como o desenvolvimento urbano. Este serviço de investigação 

enfatiza, igualmente, o benefício social das amenidades rurais, destacando a dicotomia do 

produtor agrícola que não recebe compensação pela produção das amenidades rurais e a 

necessidade de o mesmo estar motivado para o fazer, pelo que considera primordial intervir de 

forma a assegurar a protecção da terra, tentando inverter a tendência de uma subprodução das 

amenidades rurais, centrando-se na oferta e na procura desta “provisão privada de bens 

públicos”. Veiga (2004) assinala a existência de estudos do Serviço de Economia Rural do 

Departamento de Agricultura dos EUA que “identificaram que as amenidades naturais passaram 

a ser, nas últimas décadas, a principal vantagem comparativa das áreas rurais”. Também 

McGranahan (1999, cit. por Veiga 2004) afirmou que no último quarto do século passado, quer 

as variações de população quer as variações de emprego rural mostraram correlação com as 

amenidades naturais. Estas abordagens, ainda que em diferentes perspectivas, coincidem quanto 

ao objectivo final de contribuírem para o desenvolvimento do território, incentivando a melhor 

utilização dos recursos locais, envolvendo o maior número de actores locais e a intervenção 

pública, preservando e valorizando o património rural, constituindo sinais inequívocos do 

desenvolvimento rural e local. 

 

A OCDE (1999) definiu amenidades rurais como “uma larga gama de características das áreas 

rurais, naturais ou produzidas pelo Homem, incluindo terrenos incultos e cultivados, 
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monumentos históricos e mesmo tradições culturais”. No mesmo documento acrescenta-se que 

”as amenidades distinguem-se das características mais vulgares do campo, porque se lhes 

reconhece valor específico hedónico, social e económico”. Alguns grupos sociais, que diferem 

de um país para outro, reconhecem-nas como preciosas e de grande utilidade (Cairol e Terrasson, 

2002), e dada a sua profunda ligação a atributos do território, podem constituir uma base para o 

seu desenvolvimento (OCDE, 2002; Marcepoil e Perret, 2002). Também Veiga (2000) salientou 

a “possibilidade de geração de emprego, captando vantagens das chamadas amenidades rurais – 

atractivos que importam renda de sectores urbanos”. 

 

Covas (1999) reforça a dificuldade em definir amenidade rural, ainda que reconheça ser um 

conceito acessível. Na realidade, as questões sobre as amenidades rurais envolvem aspectos 

muito diversos, de natureza social, cultural e económica, para além das expectativas da 

sociedade e da forma como as mesmas evoluem. Os poucos estudos já realizados analisam as 

condições em que as amenidades rurais podem tornar-se factores de desenvolvimento dos 

territórios rurais, de forma a sustentar as políticas públicas que intervêm como estímulo a esse 

mesmo desenvolvimento, preservando-as e promovendo a sua exploração económica.  

 

Na verdade, muitas das amenidades perderiam grande parte do seu valor se extraídas do seu 

território. Rambonilaza (2002) avança mesmo com a noção de “externalidade localizada”, como 

a melhor aproximação para analisar os outputs não mercantis da agricultura, inscrevendo-os no 

seio de um território, a “externalidade territorial” segundo a designação da OCDE (1999). A 

agricultura tem na sua relação com o espaço uma afinidade ambígua, como local apropriado da 

natureza para o seu desenvolvimento e simultaneamente susceptível de lhe provocar danos 

irrecuperáveis. Lembra Tolron (2002) que é também a agricultura que pode gerar externalidades 

positivas fundamentais, como a manutenção da paisagem e a manutenção da biodiversidade. 

Muitas das vezes a produção de amenidades rurais é uma produção conjunta, que decorre de uma 

actividade agrícola principal, sendo mais facilmente reconhecíveis as acções ligadas à 

conservação das amenidades culturais e naturais. 

 

Lacroix et al. (2000) acrescentam que as externalidades, para além de se revelarem como um 

produto de actividades agrícolas diversas, podem constituir o somatório de acções “artesanais, de 

ordenamento colectivo e de cultura local, de arquitectura, das tradições de acolhimento, de 

modos de vida”. Para Rambonilaza (2002), a interpretação das amenidades enquanto 

externalidades ligadas à agricultura coloca algumas dificuldades devido à natureza complexa das 
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relações entre as actividades agrícolas e o ambiente. Mas as amenidades podem não estar 

correlacionadas com a actividade agrícola, como acrescentam Perret (2002) e Rambonilaza 

(2002). 
 

Estas últimas afirmações sugerem, também, que se possa entender por amenidades rurais “um 

conjunto de objectos materiais e imateriais que contribuem para que um território seja objecto de 

uma apreciação positiva para certos indivíduos”, como refere Terrasson (2002). A mesma 

opinião é reforçada por Beuret e Kovacshazy (2002) e por Cairol e Terrasson (2002), que 

acrescentam: “falar de amenidades é privilegiar o homem e a satisfação das suas aspirações”. A 

noção de amenidades permite, ainda, colocar questões de utilização do espaço agrícola, como 

lembram Cairol e Terrasson (2002) ao dizer que a “tripla espaço – território - paisagem” está 

presente em quase todas as abordagens.  
 

De acordo com a bibliografia, são muito diversos os exemplos de amenidades rurais, mas a 

natureza é um factor omnipresente mesmo quando as amenidades têm uma intervenção humana 

importante. Segundo o ERS/USDA (2002) as amenidades rurais podem agregar-se em 

amenidades ambientais, amenidades do desenvolvimento rural e amenidades sociais. (Quadro 

2.1). 

Quadro 2.1 – Tipologias das amenidades rurais de acordo com a ERS/USDA 
 

Amenidades ambientais 

Manutenção do espaço aberto; 

Conservação do solo; 

Biodiversidade; 

Habitat da vida selvagem; 

Oportunidades recreativas; 

Vistas cénicas; 

Isolamento; 

Protecção da bacia hidrográfica; 

Controlo de cheias; 

Toalha de água subterrânea. 

Amenidades do  
desenvolvimento rural 

Rendimento e emprego rural; 

Comunidades rurais viáveis; 

Economia local diversificada. 

Amenidades sociais 

Manutenção de um modo de vida tradicional; 

Manutenção da estrutura de pequenas quintas; 

Manutenção da herança cultural. 

Fonte: Adaptado de ERS/USDA (2002) 
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No entanto, outras tipologias surgem na bibliografia, o que aliado à possibilidade da produção de 

amenidades, levaria a uma listagem extensa e variável com as condições da oferta e da procura 

registadas. Adoptar-se-á neste trabalho a inventariação apresentada pela OCDE (1999 e 2002), 

em que são admitidos dois eixos de diferenciação das amenidades. O primeiro deles, igualmente 

referido por outros autores, apresenta-se no Quadro 2.2, e conduz à definição de três categorias, 

de acordo com o maior ou menor grau de intervenção humana na produção das amenidades 

rurais.  
 

Quadro 2.2 – Tipologias das amenidades rurais de acordo com o grau de intervenção humana 
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çã
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a 

  TIPOLOGIAS SUBGRUPOS 

N
A

TU
R

A
IS

 De natureza quase intacta  

(OCDE, 1999) ou 

Amenidades inteiramente 

produzidas pela natureza  

(OCDE, 2002) 

Objectos naturais assinaláveis; 

Paisagens naturais; 

Amenidades ecológicas; 

Recursos naturais. 

M
IS

TA
S Que resultam da interacção 

entre natureza e homem 

(de modo fortuito ou voluntário) 

Sabores naturais; 

Recursos naturais de utilidade sanitária; 

Recursos naturais de uso recreativo; 

Objectos naturais assinaláveis; 

Paisagens naturais assinaláveis; 

Paisagens naturais correntes; 

Paisagens cultivadas assinaláveis; 

Paisagens cultivadas correntes; 

Quadro de vida residencial; 

Espaços suporte de actividades recreativas. 

C
U

LT
U

R
A

IS
 

Produzidas essencialmente pelo 

homem 

(de modo fortuito ou voluntário) 

Património histórico construído; 

Património construído corrente; 

Tradição cultural, saber – fazer; 

Património industrial e artesanal. 

Fonte: OCDE, 1999 e 2002 

 
Um outro eixo de diferenciação, até agora não descrito, toma por referência o tempo em que se 

submetem as amenidades a um uso directo. O tempo presente, está associado ao valor recreativo, 

sanitário, estético, educativo e ao valor de uso predominante, enquanto que, num outro extremo, 

o tempo passado está associado a valores de carácter histórico, cultural, ecológico e ao valor de 

não-uso predominante. Outras classificações, utilizam como critério a tangibilidade física que as 
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amenidades apresentam, como é apresentado em OCDE (2002) e em Covas (1999). Para além da 

maior ou menor intervenção humana, do factor tempo ou do carácter tangível ou intangível, 

outros critérios podem ainda ser considerados para distinguir diferentes tipos de amenidades. 

Assim, a distinção entre o carácter de bem público ou privado vai ter repercussões importantes 

ao nível da maior ou menor facilidade de valorização da amenidade. Santos (2003) assinala que 

“no caso da agricultura o bem público puro mais evidente é a paisagem”, já que se trata de um 

bem em que não se pode excluir os utilizadores do seu consumo. Por outro lado, é também um 

exemplo de bem não rival no consumo, porque o utilizador ao visualizar a paisagem não diminui 

nem impede a utilização por parte dos outros utilizadores. 

 

Segundo os estudos apresentados pela OCDE e o CEMAGREF, a maioria das amenidades rurais 

reveste em alguma extensão características de bens públicos. Cordovil (1997) explicita-as de 

acordo com a natureza da procura, já que são bens usufruíveis sem que seja possível a sua 

divisibilidade ou a exclusão de cada utilizador (não-rivalidade e não-exclusão). Este autor 

acrescenta igualmente que “o universo dos beneficiários além de incluir os utilizadores actuais 

(sobretudo residentes e visitantes, mas abarcando também os que acedem parcialmente a tais 

bens por via dos media) se alarga a todos aqueles que os poderão usufruir no futuro (valor de 

opção e de transmissão geracional) e até aos que prescindindo desse uso se sentem beneficiados 

pela preservação dos recursos em causa (valor de existência).” 

 

Algumas amenidades apresentam ambas as características, de não-rivalidade no momento de 

consumo8 e não-exclusão dos agentes de consumo, e são consideradas bens públicos puros (bens 

públicos não-rivais e com alto custo de exclusão). Outras, a sua maioria, têm uma ou outra 

característica e são designadas bens semi-públicos, o que se pode relacionar com a maior ou 

menor dificuldade de exclusão, ou de tratar os bens de uso comum como bens não rivais. As 

restantes amenidades rurais são, efectivamente, bens privados (OCDE, 1999; Rambonilaza, 

2002). São muitas as formas de intervenção no sentido de criar a possibilidade de exclusão, 

nomeadamente através do pagamento de um direito (de acesso, de utilização, etc.). A 

possibilidade de interdição do acesso aos benefícios fornecidos pelas amenidades ou qualquer 

outra possível forma de exclusão sustenta uma outra tipologia para a classificação das 

amenidades rurais. Sistematizando, com a adaptação de um quadro de OCDE (2002) e de acordo 

                                                 
8 “Os bens não rivais têm uma dimensão espacial, que pode tornar o seu alcance apenas local “(Samuelson, MWG, 
Varian e Musgrave e Musgrave cit, por Sanson, J., 2006) – são exemplos: a iluminação e o saneamento, a defesa 
nacional, entre outros. 
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com a designação de Mata (2000), ter-se-á uma outra tipologia, expressa no Quadro 2.3. 
 

Quadro 2.3 – Classificação das amenidades em bens públicos, puros ou impuros, e bens privados 
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ác

il Sem 

exclusão 

Não 

rivalidade 

Bens públicos 

puros 
Paisagem 

Com 

rivalidade Bens semi-

públicos 

Caminho de acesso livre  

Com 

exclusão 

Não 

rivalidade 

Parque natural  

(sujeito a direito de acesso) 

Com 

rivalidade 
Bem privado Artesanato tradicional 

Fonte: Adaptado de OCDE (2002) 

 
Estando associado um valor à utilização de um bem, é possível identificar um outro eixo de 

diferenciação expresso na relação entre o valor de uso e o valor de não uso das amenidades rurais 

e que resulta da própria definição de amenidade e da forma como os componentes essenciais da 

definição do valor são percepcionados pelos indivíduos e pelos grupos sociais.  

 

A observação da Figura 2.1 permite inferir da dificuldade de atribuição de um valor económico a 

algumas amenidades, acrescendo-lhe ainda as resultantes da sua colocação no mercado, em 

especial quando a amenidade detém um valor predominantemente de não uso. O valor de uso 

traduz uma utilidade que objectivamente beneficia o utilizador ao fazer o consumo da amenidade 

que privilegia. A predominância do valor de uso, face ao valor de não uso, torna mais fácil a 

colocação da amenidade no mercado e a identificação dos potenciais beneficiários (OCDE, 

1995).  

 

O valor de opção, por sua vez, representa os valores directo ou indirecto que a sociedade está 

disposta a investir, para poder usufruir das amenidades no futuro, mantendo as mesmas 

características que têm no momento presente. Aguarda-se assim a melhor oportunidade de 

decidirem acerca do consumo da (s) amenidade(s) rurais. Alguns autores definem igualmente o 

valor de quasi-opção, especificamente relacionado com os espaços naturais – associando a 

irreversibilidade da sua destruição e a incerteza associada ao desconhecimento sobre a 

importância que os elementos e processos naturais realmente desempenham na qualidade de vida 

do utilizador futuro. Note-se, ainda, que o valor de uma amenidade rural pode variar ao longo do 

tempo, por exemplo, com a alteração dos gostos ou dos rendimentos e pelo mero facto de 
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poderem ser geradas novas amenidades por novas actividades humanas (Azqueta, 2002). 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Tangibilidade” decrescente do valor pelos indivíduos 
 

 

VALORES DE USO DIRECTOS 

Vantagens 
funcionais 

VALORES DE USO INDIRECTOS VALORES DE OPÇÃO

VALORES DE USO PESSOAIS 
VALORES PATRIMONIAIS VALORES DE EXISTÊNCIA

VALORES NÃO LIGADOS AO USO VALOR ECONÓMICO TOTAL

Produtos que podem 
ser consumidos 
directamente 

Valores de uso 
directos e indirectos 

futuros 

Valor ligado ao legado, à 
descendência, valores de uso 
não ligados ao uso 

Valor ligado ao facto de saber que 
um bem existe sempre, fundado por 
exemplo, numa convicção moral 

Alimentação 
Biomassa 
Recreação 
Saúde 

Funções ecológicas 
Prevenção de inundações 
Protecção contra trovoadas 

Biodiversidade 
Preservação de habitats Habitats 

Espécies ameaçadas 
Habitats 
Modificações irreversíveis 

Fonte: Munasinghe, 1992, cit por OCDE, 1995 
 

Figura 2.1 – Categorias de valores económicos atribuídos aos elementos do 
 património natural (OCDE, 1995) 

 

Como se verá mais à frente, esta maior ou menor capacidade de valorização conduz à mais 

importante tipologia das amenidades rurais, já que surge associada à possibilidade da sua 

exploração económica e, consequentemente, à definição de uma maior ou menor capacidade de 

atracção de residentes, trabalhadores, visitantes e empresas. De acordo com OCDE (2002), um 

outro factor explicativo da maior ou menor facilidade de exploração económica das amenidades 

é o designado grau de concentração num dado território, independentemente das amenidades 

deterem um forte ou fraco valor de uso. Distinguem-se assim as amenidades concentradas num 

único local, com um único exemplar num território (diversas paisagens montanhosas, vales 

fluviais, por exemplo), que só podem ser admiradas ou utilizadas naquele local, e as amenidades 

disseminadas no espaço – cada uma é única mas o utilizador que quer visitar uma tem hipótese 

de escolha entre um número, porventura reduzido, de locais de idêntico valor. O mesmo acontece 

também, com a maioria das amenidades com maior grau de intervenção humana, nomeadamente 

com as paisagens formadas ou influenciadas pelas actividades humanas. Trata-se, com 

frequência, de paisagens cultivadas, que não são únicas, pois que se encontram correntemente 

numa região ou num país, mas que têm um forte valor identitário, caracterizando um local, uma 
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história, uma identidade. A preservação, não só de uma destas paisagens mas do seu conjunto, 

reafirma a identidade do território e reforça a atractividade de uma dada região. Em algumas 

situações é possível a colocação de várias amenidades em rede, ligadas em torno de um caminho, 

de uma estrada ou agrupadas num parque natural, tentando uma melhor exploração pelo conjunto 

que podem constituir. 

 

Certas amenidades não são facilmente exploráveis, dada a dificuldade de obtenção de benefícios 

para o território, mais concretamente para os fornecedores dessas amenidades. Factores como o 

valor de uso, o grau de concentração no território e a possibilidade de criar exclusão podem 

modificar o modo de exploração económica das amenidades rurais. A OCDE (2002) apresenta 

uma clara categorização das amenidades, que adoptaremos neste trabalho, distinguindo de 

acordo com as possibilidades de exploração económica, os seguintes três tipos (Quadro 2.4): 
 

A – Amenidades comercializáveis; 

B – Amenidades valorizáveis à escala territorial; e 

C – Amenidades dificilmente valorizáveis. 
 

Entre as amenidades do tipo A incluem-se bens e serviços com valor de uso imediato, que podem 

passar pelo mercado, e em que a OCDE (2002) identifica dois grupos, A1 e A2. O grupo A1 

pode ser valorizado pelas visitas empreendidas pelos potenciais utilizadores e podem ser 

identificadas quer amenidades naturais, quer as designadas amenidades culturais. Nas primeiras, 

destacam-se objectos naturais assinaláveis, como grutas (da Serra de Aire e Candeeiros), furnas 

(S. Miguel, Açores), objectos erodidos (Cabeça-da-velha, Serra da Estrela; conheiras de Vila de 

Rei). Nas amenidades culturais, distinguem-se ainda, de acordo com a tipologia da OCDE 

(2002), três exemplos: património histórico construído, elementos imateriais e património 

industrial e artesanal. No primeiro incluem-se os elementos do património construídos no 

passado, ou de construção recente mas que são únicos, e que desempenham um lugar na história 

e na cultura de um dado território. A segunda categoria inclui as tradições e os saber-fazer. 

Relevantes serão os exemplos encontrados entre os usos e os costumes, como danças e cantares, 

as “maias”, os “entrudos”, os ritos transmontanos e muitas outras tradições culturais de forte 

valor identitário. Os saber-fazer manifestam-se em inúmeras práticas tradicionais que 

incorporam práticas agrícolas, modos de pesca tradicionais e de produção de artesanato. Por 

último, o património industrial e artesanal reúne equipamentos industriais que já não são 

utilizados mas que testemunham a vivência passada. Os moinhos, azenhas e certas marcas, como 

os espigueiros, as choças, são exemplares. No grupo A2 incluem-se as amenidades que são 



 

 49

objecto de uso directo, em que se pode ainda criar a exclusão, pela existência de um produto ou 

um serviço a elas fortemente ligadas ou pela possibilidade de aquisição da própria amenidade. 

Neste grupo, a OCDE (2002) engloba as amenidades de uso directo – o quadro de vida 

residencial e também o espaço suporte de actividades recreativas, com um forte valor de uso. 

Engloba, igualmente, os recursos naturais de uso recreativo e os recursos naturais de utilidade 

sanitária, de que a água pode ser um exemplo comum a ambos. 

 

Nas amenidades do tipo B, valorizáveis à escala territorial, a OCDE (2002), considera um grupo 

B1, onde estão incluídas amenidades com uso directo, ainda que sejam as que normalmente estão 

associadas a uma maior dificuldade em criar alguma exclusão. Neste grupo surgem as 

amenidades naturais e as paisagens notáveis, que muito contribuem para uma imagem de marca 

do território, como se verá no subponto seguinte. Nas amenidades naturais integram-se os 

sabores naturais – “gostos e odores produzidos pela natureza e consumíveis directamente 

aquando de passeios realizados na natureza ou através das actividades gastronómicas adequadas, 

na produção de perfumes, entre outras actividades” (OCDE, 2002) e as paisagens naturais 

notáveis, criadas sem o contributo do homem, com valor estético e recreativo reconhecido, por 

exemplo, as paisagens naturais de alta montanha ou as paisagens costeiras. Ainda neste grupo, há 

a destacar as paisagens cultivadas assinaláveis, valorizadas porque representativas da identidade 

das gentes que o território suporta. São normalmente subproduto da actividade agrícola, sem 

qualquer extracção de benefício para o agricultor. Este tipo de amenidades pode ser ameaçado 

pela evolução ou a alteração do sistema de produção praticado, factores a levar também em conta 

na definição de estratégias de valorização.  

 

Por último, as amenidades do tipo C, dificilmente valorizáveis são, também de acordo com a 

OCDE (2002), subdivididas em dois grupos, C1 e C2. O grupo C1 reporta à valorização de um 

património corrente a preservar. Estas amenidades são difíceis de valorizar devido à sua 

disseminação no espaço, deseja-se que elas estejam suficientemente presentes e preservadas num 

território. Neste grupo surgem integradas quer as paisagens correntes (naturais ou cultivadas), 

quer o património rural corrente. Este último, com importante valor identitário e patrimonial, é 

normalmente atractivo pelo seu conjunto e integra o património construído corrente, sem uso 

directo, as paisagens naturais correntes e as raças animais, também património local. O 

património construído corrente está muito fortemente ligado ao local e à cultura e história, 

tornando-se muitas vezes interessante pela representatividade do seu conjunto e não tanto pela 

sua unicidade. As aldeias de Drave, da Pena, de Brufe, Lamas d’Olo, Piódão, as aldeias 
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alentejanas, são disso exemplo. Os muros, as alminhas, as chaminés são outros elementos a 

integrar neste tipo. 

 
Quadro 2.4 – Quadro-síntese das tipologias das amenidades rurais 
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TIPOS GRUPOS SUBGRUPOS EXEMPLOS 

A
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A1 

Amenidades 
naturais - Objectos naturais assinaláveis (grutas, furnas, objectos erodidos, ...) 

Amenidades 
culturais 

- Património histórico construído (castelos, igrejas, ...) 
 
- Tradição cultural, saber – fazer (danças, cantares, modos de pesca 
tradicionais, artesanato, ...) 
 
- Património industrial e artesanal (moinhos, lagares de azeite, 

A2 Amenidades 
de uso directo 

- Quadro de vida residencial 
 

- Espaços suporte de actividades recreativas (florestas multifuncionais, 
reservas de caça, praias fluviais, percursos rurais para passeios, ...) 

- Recursos naturais de uso recreativo (florestas, plano de água para 
navegação, pesca, cogumelos, bagas silvestres ou peixes com recolha 
livre, ...) 
 
- Recursos naturais de utilidade sanitária (água potável, termal, ...) 
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B1 

Amenidades 
naturais 

- Sabores naturais 
 
- Paisagens naturais assinaláveis (paisagens naturais de montanha, ...) 

Paisagens 
assinaláveis - Paisagens cultivadas assinaláveis (socalcos do Douro, ...) 
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C1 

Paisagens  
correntes 

- Paisagens naturais correntes 
 
- Paisagens cultivadas correntes 

Património 
rural corrente 

- Património construído corrente (aldeias de xisto, ...)  
 
- Paisagens naturais correntes 
 
- Raças animais património local 

C2 Amenidades  
ecológicas 

- Espécies animais ou vegetais ameaçadas (turfeiras, loendro, lince, 
lobo ibérico, ...) 
 
- Espaço natural de elevado valor ecológico (pauis, …) 

Fonte: adaptado de OCDE, 2002  
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O grupo C2, das amenidades ecológicas, integra segundo a OCDE (2002), dois subgrupos. Um 

relativo às espécies animais ou vegetais ameaçadas (loendro, plantas das Serras da Estrela e 

Arrábida, lobo ibérico, lince da Malcata,...) e um outro dedicado aos espaços naturais de elevado 

valor ecológico (zonas húmidas/ecologicamente frágeis, fauna do Árctico). Trata-se de 

amenidades com elevado valor ecológico, mas pouco atractivas e com um valor de não-uso 

predominante, constituindo um património natural de interesse geral, que se deseja transmitir às 

gerações futuras, logo com forte procura de preservação.  

 

A oferta de amenidades rurais apresenta, assim, diversas interfaces, nomeadamente a 

complementaridade de interesses com a valorização dos produtos e a possibilidade de associar 

uma actividade agroturística ou eco-agroturística. O espaço rural surge, assim, como factor de 

suporte de uma oferta diversificada de bens e serviços económicos, quer de natureza mercantil 

quer pública ou mista, à qual corresponde uma estrutura complexa de valorização. Os 

proprietários das amenidades e os residentes locais podem obter valor pela capitalização das 

amenidades, mas o que mais se verifica é, como refere a OCDE (1999), que “os turistas voltam 

para casa sem pagar pelo desfrutar de uma paisagem, ou as pessoas gozam a existência de uma 

amenidade sem sentir a necessidade de visitar a área regularmente” tornando difícil a apreensão 

dos benefícios completos (a custos de produção que podem ser nulos) destes bens públicos. A 

forma como estes diferentes tipos de amenidades poderão contribuir para a atractividade de 

determinados territórios é analisada nem 2.2.2. 

 

 

2.2.2. Amenidades dos territórios rurais e atractividade  
 

A presença de amenidades rurais é uma fonte geradora de especificidades que, no quadro da 

concorrência com outros territórios, permitirá afirmar a diferenciação, conduzindo à atracção 

efectiva de residentes, trabalhadores, turistas e investidores. 

 

Foi já referida, no início deste capítulo, a importância de conhecer adicionalmente o grau de 

concentração espacial e o valor de uso das amenidades rurais, determinantes principais da 

atractividade dos territórios rurais. Quanto mais elevado o valor de uso da amenidade e menos 

disseminada estiver no espaço, mais a amenidade poderá ser atractiva para os potenciais 

residentes e visitantes, constituindo um eventual trunfo para a imagem do território. Quanto mais 



 

 52

ampla a disseminação das amenidades no(s) território(s), maior a pressão concorrencial entre 

elas e, eventualmente, mais prejudicada a atractividade de cada uma. Assim, a ameaça de uma 

eventual proliferação de locais únicos, ainda que permita aos utilizadores uma vasta 

possibilidade de escolha por uma ou mais amenidades, banaliza a sua atractividade e, 

provavelmente, origina maiores dificuldades de preservação e sustentabilidade, contrárias às 

expectativas dos grupos sociais que lhes conferem valor. Certas amenidades têm um valor de uso 

muito fraco, o que as torna pouco atractivas. É o caso das amenidades rurais do tipo C2, tanto 

mais que a sua preservação implica frequentemente a limitação da presença humana.  

 

De acordo com o apresentado em 2.2.1., aos três tipos de amenidades rurais, A, B e C, 

correspondem diferentes modos de exploração económica. Esta classificação, função das 

possibilidades e modalidades de valorização para o desenvolvimento, pode efectivamente 

relacionar-se com a capacidade de constituir um suporte de definição de estratégias de 

marketing, vocacionadas para o incremento da atractividade de um território. 

 

As amenidades do tipo A são dotadas de alguma atractividade (OCDE, 2002) potenciando visitas 

culturais, turísticas ou promovendo o seu uso directo – recreativo, residencial ou sanitário. O 

grupo A1, caracterizado por forte valor de uso, pode, com o incremento da atractividade, no 

entanto, ver ameaçadas as suas características, por excesso de utilização. À parte esta situação, a 

maior facilidade de criar exclusão possibilita a sua valorização, quer junto dos utilizadores quer 

junto dos não utilizadores, em situação de free-rider, situação em que os indivíduos fazem uso 

dos bens criados pelos outros sem retribuir por sua vez as benesses que recebem.  

É importante destacar a associação feita por alguns autores, como Barthelemy et al. (2003) e 

Chevallier et al. (2000), entre o conceito de amenidades e o de património rural, este último 

entendido, como eventual “acumulação de externalidades positivas” ou “integração de objectos 

vivos, indissociáveis das actividades presentes do homem que vive em meio rural, excluindo a 

óptica do mero conservar de relíquias do passado.” Também Peixoto (2002) refere que a 

“descoberta do património pelos meios rurais tanto pode consistir em descobrir algo que já 

existia, mas que tendo deixado de estar integrado nas práticas quotidianas é redescoberto para 

novas funções (uma segunda vida)”. Subentende-se que estes autores falam do património na sua 

amplitude, considerando, para além das vertentes clássicas da arquitectura rural e do saber-fazer, 

a patrimonialização da paisagem e dos produtos do território. Em Chevallier et al. (2000), 

afirma-se mesmo que “Tudo é património”, concretizando que se trata do conjunto de atributos 
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que traduz a identidade de um grupo, não bastando a sua identificação e designação, mas sendo 

necessário que haja a sua apropriação. É então a forma de transmissão do património 

seleccionado e valorizado pelos utilizadores actuais que confere dinâmica evolutiva e viva ao 

património, na sua globalidade. A “segunda vida das coisas”, a que se refere Peixoto (2002), 

enquadra-se num contexto de “promoção de novos usos e novas funcionalidades” que pela 

própria especificidade e variedade dos elementos valorizados nos territórios rurais, 

nomeadamente das amenidades, traduzem uma procura necessariamente “heterogénea e 

contraditória”, como expressam Chevallier et al. (2000). 

 

Para o caso do grupo A2, cuja possibilidade de gerar exclusão é mais reduzida relativamente ao 

anterior, a possibilidade de comercializar estas amenidades passa pela criação de direitos de 

acesso ou de utilização de amenidades, mas também pela oferta de serviços de empresas 

especializadas que permitam um aproveitamento completo da amenidade, estimulando o 

mercado e promovendo a atractividade. Aproveitando também amenidades como o artesanato ou 

os produtos com direito a uma denominação, ou o património corrente construído, por exemplo, 

que beneficiam de uma ligação específica ao território, poderá reforçar-se uma relação de 

atractividade do território rural. O reforço do contributo das amenidades para construir um 

quadro de vida mais atractivo pode requerer instrumentos suplementares, nomeadamente pela 

colocação em rede de uma série de amenidades, como se exemplificou em 1.3, frequentemente 

apelidadas de Rotas. Este reforço aplica-se às amenidades que, por si sós, dificilmente 

conseguiriam deter um bom potencial de atracção, conseguindo beneficiar a visibilidade e a 

(re)apropriação do território, como refere Chevallier et al. (2000). A constituição em rede pode 

ser conseguida de forma linear, em que a ligação está associada com um itinerário rodoviário ou 

um randonnée ou de forma territorializada, em que a concentração das amenidades se constitui 

por exemplo, em torno de um parque natural (OCDE, 2002). 

 

A forma como a informação é transmitida aos potenciais utilizadores pode ser reveladora da 

emergência de uma especificidade de determinada amenidade, tornando-a mais atractiva, ainda 

que se trate de amenidades correntes. A difusão de informação é também fundamental quando se 

pretende o alargamento da oferta aos públicos a quem se explica as especificidades de 

amenidade(s) assinaláveis ou quando se pretende comunicar o seu valor. Igualmente pode ser  

criada uma atractividade no campo científico ou educativo, no caso de amenidades com elevado 

valor ecológico, reforçando e dirigindo um conjunto de informação aos alvos adequados. 

Complementando, quando possível, com a concentração num determinado local podem, por 
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exemplo, ser criados ecomuseus e/ou centros de interpretação, para conseguir uma valorização 

destas amenidades do tipo C. Trata-se de uma prática que conhece, actualmente, alguma 

expansão em Portugal. 

 

Para além destes aspectos, que facilmente conduzem ao reforço da atractividade, qualquer acção 

que possa ser realizada de forma a tornar as amenidades comercializáveis é também iniciativa 

importante. Nesse âmbito refira-se, e mais uma vez socorrendo-nos de OCDE (2002), a 

imposição de direitos de acesso ou de utilização e a criação de laços fortes entre uma amenidade 

e um produto (bem ou serviço) comercializável. 

 

O aumento do número de utilizadores é outro aspecto a desenvolver para a exploração das 

amenidades e que passa pela promoção do património, por campanhas de sensibilização, 

prestando a necessária informação sobre amenidades pouco conhecidas. Na realidade, o reforço 

da atractividade da procura de amenidades não é normalmente desempenhado por apenas uma 

destas actuações, mas pela combinação de algumas delas.  

 

As amenidades do tipo B, que mostram algum potencial de atracção, vêem mais limitada a 

possibilidade de registar incrementos de atractividade, porque mais constrangimentos se colocam 

à criação de uma exclusão ou ela é mesmo impossível. Então, em substituição das estratégias 

indicadas para o tipo A, implementam-se as que estão relacionadas, por um lado, com o reforço 

das despesas locais efectuadas no consumo por habitantes e visitantes, e por outro lado, as que 

podem ser associadas com a exploração da imagem de marca do território, utilizando as 

diferentes estratégias indicadas em 1.3. Entre os diferentes instrumentos passíveis de servir a 

essas estratégias, a OCDE (2002) defende a criação de marcas dos territórios dotados de 

amenidades rurais, a certificação de produtos, a promoção do território junto dos públicos-alvo 

integrada numa estratégia de comunicação adequada, e a oferta conjunta de serviços que, 

associados à imagem de um território, contribuem para o reforço da sua atractividade e para 

complementar a satisfação oferecida pelas amenidades de per si. 

 
Instituições como a OCDE, o INRA e o CEMAGREF têm dedicado alguma da sua investigação 

ao êxodo urbano registado em França, desde os anos 80. Hoje, com a realização neste país de 

“feiras de instalação em meio rural” criam-se condições para o reencontro dos diversos actores 

interessados, promovendo a oferta dos territórios à população interessada em aí se instalar. 

Verificam-se igualmente acções de formação como, por exemplo, as realizadas pelo Collectif 



 

 55

Ville Campagne e pequenas jornadas de sensibilização Partir vivre en campagne, para quem 

pretende apoiar e desenvolver projectos de instalação em território rural, incentivadas por 

organismos (autarquias de concelhos rurais e associações de desenvolvimento local), ou 

organizando encontros como as Campagnes en mouvement. Estes organismos aproveitam a 

presença de amenidades, como pontos fortes na concorrência entre regiões e tem como objectivo 

a localização de espaços naturais e rurais participantes na produção de um quadro de vida de 

qualidade, zonas de lazer e actividades turísticas. São referenciadas, a procura dos territórios 

rurais, pequenas migrações, de movimentos pendulares, geralmente quando se trata de jovens 

casais com filhos de tenra idade. Um segundo grupo social que alguns autores identificam, é o 

dos reformados, frequentemente com elevado poder de compra, e que procedem a migrações 

definitivas (de retorno eventualmente).   

 

Adaptando as diferentes opções estratégicas que se podem recolher de Lindon et al. (2000), 

Kotler et al. (1994), Valdani e Ancarani (2001) (Quadro 1.3) definem-se estratégias de 

marketing para incrementar a atractividade da procura das amenidades suportadas pelo território 

rural. Qualquer local que queira desenvolver actividades estratégicas de marketing, de forma 

semelhante ao que acontece numa empresa, deve escolher cuidadosamente o público ou públicos 

(interno ou externo) já identificados e decidir, então, o seu objectivo de marketing. As relações 

de troca entre o território e os seus utilizadores dá, necessariamente, origem a uma sensação de 

satisfação ou insatisfação, o que conduziu, de acordo com Valdani e Ancarani (2001), a 

afirmarem que se activa um círculo vicioso de Satisfação – Confiança – Atracção – Valor. 

 

À semelhança do que acontece numa empresa, é necessário formular uma visão estratégica que 

tome por base os recursos e as capacidades específicas das áreas territoriais, que, por sua vez, se 

apoiam na confiança que emerge das relações de troca e no conhecimento das competências 

dentro do próprio território.  

 

Segundo Carvalho (2001), citando Santana (1995) e Valdani e Ancarani (2001), os recursos 

patrimoniais naturais e culturais e as competências acumuladas no interior de um território são 

variáveis-chave dos sistemas e instrumentos de gestão territorial e são igualmente uma das 

componentes essenciais da estruturação da imagem dos territórios. Cidrais (1998) defende que os 

“territórios são produtos que existem enquanto imagens” e já antes em 1990, Ashworth e Voogd 

avançavam que “um local apenas pode ser transformado em mercadoria (...) por meio de uma 

selecção rigorosa das suas características (...) resultando desta selecção o local-imagem”. Os 
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elementos que suportam a imagem que fazemos do território são eventuais eixos a utilizar pela 

comunicação. Muitos investigadores, essencialmente do meio urbano, relançam uma ligação 

estreita entre a construção de imagens e o marketing, e avançam no sentido de que tal pode 

reforçar, de forma fundamental, a decisão sobre onde morar, trabalhar, investir ou ocupar o seu 

tempo de lazer, reportando o marketing como uma ferramenta estratégica no reforço da 

atractividade. Criar ou modificar uma imagem de marca e transmiti-la aos alvos identificados 

constitui uma das bases do dinamismo de um território e é o objecto do marketing territorial. 

Nessa estratégia de imagem os agentes começam por discutir a complexidade intrínseca dos 

lugares e das suas utilizações. A imagem actual e os elementos que a estruturam são também 

determinantes da eficácia da estratégia de marketing territorial a definir, para a construção de 

uma imagem atractiva do território. 

 

Estas imagens resultam de acções voluntárias e da história colectiva, mas também do lugar que 

ocupa o observador, como percepciona a imagem. Este fenómeno implica a necessidade de 

compreender como é percebida a imagem do território, não só pelos potenciais utilizadores como 

pelos próprios actores locais, de forma a conseguir transmitir um sentimento de pertença, com a 

criação ou a renovação da imagem de marca. A criação de uma imagem territorial terá de ter em 

conta, quer as características da procura, quer as da oferta. É necessário conseguir uma boa 

identificação com o território que se quer oferecer, “aproveitando os seus traços identitários, a 

sua alma ancestral” (Cidrais, 2003). Construir ou alterar uma imagem não é um processo fácil, 

exigindo investigação sobre como os residentes e as pessoas de fora vêem o local, identificando 

os elementos verdadeiros e os falsos, bem como os seus pontos fortes e fracos, requerendo 

inspiração e capacidade consensual de escolher entre as imagens conflituantes. A criação de um 

“slogan” é muitas vezes encarada como parte fundamental da construção de uma boa imagem. 

Um bom “slogan” não realiza, de uma forma geral, todo o trabalho de marketing de imagem e de 

posicionamento. A imagem de um local tem que ser válida e transmitida de diversas formas para 

ter sucesso e se consolidar. 

 

Quando um território tem condições para criar um nome sólido para uma linha específica de 

produtos, pode conseguir transmitir essa imagem positiva para outro tipo de amenidade e, do 

mesmo modo, uma boa imagem territorial pode favorecer a comercialização de produtos que lhe 

estão associados. A marca, ou a imagem de marca, é uma conjugação de múltiplos factores, de 

ordem pessoal ou colectiva, objectivos ou subjectivos, que originam um sentimento favorável ou 

desfavorável perante a marca. A construção de uma imagem positiva e inovadora, pela 
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valorização das amenidades rurais, implica a utilização da filosofia de marketing, e envolve a 

cooperação entre um alargado número de actores, quer públicos quer privados, de forma a atrair 

e fixar uma nova população, reorientando a dinâmica dos territórios rurais. É necessário articular 

convenientemente a marca ou marcas do território com o posicionamento almejado. Vários dos 

programas desenvolvidos, como a criação das Aldeias Históricas, que visavam primordialmente 

a recuperação do património, constituem hoje uma forma de fixação e atracção da população, 

contribuindo igualmente para a renovação e a revalorização da imagem, cujos pontos 

fundamentais se enumeram em 2.2.3. 

 

 

2.2.3. Novas procuras do território rural 
 

Numa perspectiva de marketing, a aplicação da variável comunicação a uma imagem positiva do 

território não é suficiente para garantir aos territórios rurais um incremento da sua atractividade. 

Recordando palavras anteriores, procura-se organizar a oferta das amenidades rurais do 

território, capazes de ser valorizadas pelos visitantes, potenciais residentes, trabalhadores e 

investidores, que procuram ver as suas expectativas satisfeitas. Estes pontos fortes permitem 

potenciar a diferenciação do território, face à sua concorrência, pela construção ou o 

aproveitamento de uma imagem legível e com o adequado grau de notoriedade.  

 

É notória a marcante diversidade de amenidades rurais, cuja definição passa pelo 

reconhecimento do valor que os indivíduos e grupos sociais lhes atribuem, contribuindo para 

uma correcta elaboração de um processo estratégico de marketing. A forma como são 

percepcionadas as necessidades e a determinação dos factores que podem influenciar as 

motivações individuais, no processo de escolha de um território rural, em geral, e das 

amenidades rurais por ele suportadas em particular, são conhecimentos fundamentais. É o 

conjunto de amenidades do território rural ou, mais raramente, uma amenidade rural 

isoladamente, que atrai o indivíduo, de forma a empreender uma visita, a residir ou a investir, 

promovendo o seu uso directo ou desfrutando dos elementos de uma paisagem, por exemplo. A 

abordagem, em termos de marketing, passa pelo conhecimento das variáveis explicativas 

individuais – necessidades, motivações e atitudes – de forma a caracterizar os comportamentos 

de escolha e de utilização do território rural (semelhantes, respectivamente, aos conceitos de 

comportamento de compra e de consumo do marketing tradicional). Na óptica do marketing, 
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todo o indivíduo que visita, vai residir ou trabalhar, ou instalar um projecto, sente necessidade de 

satisfazer as suas expectativas. Por outro lado, os agentes desse território pretendem conhecer 

como podem corresponder e converter essas expectativas em utilização dos serviços e produtos 

locais, nomeadamente serviços ligados à restauração e alojamento.  

 
Cordovil (1997), para o caso mais específico dos bens ambientais de carácter rural, assinala uma 

procura que “tende a crescer lentamente em paralelo com a elevação dos rendimentos médios da 

população urbana (elasticidade procura/rendimento positiva e forte) e com a saturação das 

pessoas face às tensões características da vida social nas zonas metropolitanas." O mesmo autor 

sintetiza que “embora a competitividade dinâmica das actividades baseadas nas amenidades 

rurais seja elevada, existe um perigo real de que isto venha a ser reconhecido demasiado tarde 

pelos seus produtores e beneficiários actuais e potenciais.” 

 
Figueiredo (2000) reconhece que os territórios rurais são os mais procurados hoje, porque “mais 

intactos” relativamente aos “aspectos ambientais e culturais”. Estas novas procuras pressupõem 

intervenções nos territórios rurais, com novas dimensões, que ultrapassam a tradicional vertente 

agrícola, nomeadamente em termos de recreio e lazer. Em Portugal, estes consumos dos 

territórios rurais são ainda emergentes. Baptista et al. (2003) referem-se também a esta 

emergência, concretamente, “nos territórios rurais em que domina, ao nível das autarquias e dos 

sistemas de planeamento físico, uma classe média de raiz urbana (residentes secundários, ou 

recém-chegados ao meio rural)”. Ribeiro (2000) assinala que “é nas regiões do interior que 

residem, em boa parte, as respostas a estas novas procuras urbanas, o que vem prefigurando 

múltiplas e inéditas oportunidades de relançamento económico e de reactivação social naquelas 

regiões”. Marques (2002) observou também que nos EUA e em França, entre outros países, tem 

ocorrido a revalorização de determinadas áreas rurais e, consequentemente, o crescimento 

populacional. Esta última autora indica, ainda, que este dinamismo está relacionado com a 

presença crescente de pessoas ligadas às actividades não-agrícolas residentes nestas áreas, 

explicitando um continuum rural-urbano com diferentes intensidades mas sem contrastes.  

 

Estas novas procuras dos territórios rurais só podem ser entendidas considerando e enquadrando, 

o que hoje se entende por espaço rural. Muitos investigadores9 reconhecem, que hoje o espaço 

                                                 
9 Coelho, I.S. (2004). Dinâmicas socioeconómicas dos espaços rurais em Portugal. Entre o mar e a serra: Tôr, uma aldeia do Barrocal. In: 
Sociabilidades: da demografia às mudanças culturais. II Congresso dos Estudos Rurais, 29 e 30 de Setembro, Angra do Heroísmo. 
http://www.sper.pt/IICER/pdfs/Tema%204/I_Coelho.pdf; Rolo, J.C. (2005). Rendimentos: de que vivem os que vivem no rural ? In: População 
rural e espaço, VI Feira e Assembleia do Desenvolvimento Local, de 25 a 29 de Maio, Trancoso. www.iniap.min-
agricultura.pt/ficheiros_public/Indice%20MaNifesta%20Trancoso%202005.pdf ; Veiga, J.F. (2004). Que actores para o desenvolvimento rural? 
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rural se encontra cada vez mais dissociado da agricultura, inclusivamente, como refere Baptista 

(2006 a,b), nas “zonas rurais em que a agricultura e a floresta têm maior importância”. Novais et 

al. (2000) identificaram quatro zonas de espaços rurais no Continente Português a partir da 

informação disponível no Recenseamento Geral da População de 1991, utilizando como 

indicadores os grupos socioeconómicos com maior peso e a densidade da população rural (que 

vive isolada e em aglomerados com menos de 2 mil habitantes). Estas zonas foram designadas 

por: 
 

- Rural urbano, com densidade rural superior a 100 habitantes por km2 e em que a indústria 

é a actividade predominante; 

- Rural assente na indústria e nos serviços, em que a densidade rural é superior a 30 e igual 

ou inferior a 100 habitantes por km2, sendo a indústria e os serviços as actividades 

preponderantes;  

- Rural agrícola, em que a densidade rural oscila entre 30 e 100 habitantes por km2, sendo a 

agricultura a actividade preponderante;  

- Rural de baixa densidade, zona que corresponde a uma vasta região do interior do país em 

que a densidade da população rural é igual ou inferior a 30 habitantes por km2.  

 
Estas diferentes zonas, de acordo com os autores do estudo, correspondem a uma “diferenciação 

espacial baseada em conjuntos diferenciados de concelhos, apresentando, cada conjunto, uma 

relativa homogeneidade interna face às variáveis (a densidade rural e a distribuição percentual 

dos grupos socioeconómicos) tomadas como as mais indicadas para uma leitura do território 

rural”. Evidenciam, ainda, uma representação do rural e do urbano, no interior de praticamente 

todos os concelhos, o que perspectiva uma análise muito interessante em que as características da 

sociedade rural e das suas interacções com os territórios rurais que as acolhem, supera a habitual 

dicotomia rural-urbano. 

 
Mais recentemente, Baptista (2006a) apresentou mais resultados sobre este meio rural que “já 

está depois da agricultura mas ainda não é outra coisa, ou melhor, outras coisas.” Retomando o 

estudo anterior, defende-se, que a diversidade do espaço rural pode melhor ser caracterizada pela 

utilização de dois critérios: a densidade rural e a percentagem de população activa que trabalha 

na agricultura. Resultaram, da utilização destes indicadores, a designação de “quatro zonas, duas 

das quais polarizam as situações mais extremadas: rural de baixa densidade (7% da população do 
                                                                                                                                                             
In: Sociabilidades: da demografia às mudanças culturais. II Congresso dos Estudos Rurais, 29 e 30 de Setembro, Angra do Heroísmo. 
http://www.sper.pt/IICER/pdfs/Tema%204/j_veiga.pdf.; Lourenço, F. A. (2004). Comunidades em Espaços Rurais Periféricos. Análise das 
condições da sua reprodução económica e social a partir de um estudo de caso. In: Sociabilidades: da demografia às mudanças culturais. II 
Congresso dos Estudos Rurais, 29 e 30 de Setembro, Angra do Heroísmo. 
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Continente em seis décimos da sua área) e o rural urbano (25% da população em sexto da área). 

Entre estes dois extremos situam-se o rural agrícola e o rural da indústria e serviços, ambos 

com uma densidade rural média de cerca de 60 habitantes/km2, integrando, em conjunto, um 

quarto da superfície total (15% o da indústria e serviços e 9% o agrícola), e 13% da população 

residente (8% o primeiro antes referido e 5% o segundo) ”. As restantes dimensões destas 

categorias são apresentadas no Quadro 2.5 e o mapa de Portugal com a zonagem resultante 

apresenta-se no Anexo 2.1. 
 

Quadro 2.5 – As zonas do rural (de acordo com Projecto AGRO 62) 
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Características 

Urbano 80 17 16 55 165,0 
- população não envelhecida 
- elevada taxa de actividade da população 
- densidade rural muito elevada 

Indústria 
e serviços 55 15 15 18 59,8 

- já não está em perda de população 
- taxa de actividade favorável 
- relação favorável pop. rural/pop. urbana 

Agrícola 36 9 9 11 61,1 
- baixa taxa de actividade 
- contínua perda de população 
- relação desfavorável pop. rural/pop. urbana 

Baixa 
densidade 98 59 60 16 13,2 

- população envelhecida  
- baixa taxa de actividade 
- continua a perder população 
- relação favorável pop. rural/pop. urbana 

Total* 269 100 100 100 49,5  

Legenda: pop. rural/pop. urbana - população rural/população urbana  
*Não se consideraram os seguintes concelhos: Amadora, Entroncamento, Lisboa, Maia, Odivelas, Porto, S. João da Madeira,  
Trofa e Vizela. 

  Fonte: Relatório do Projecto AGRO 62 (Baptista, 2006b) 
 

Estes resultados permitiram a Baptista (2006b) gerar um conjunto de constatações que sintetizou 

da seguinte forma: 
 

“- O rural está muito dissociado da agricultura e da floresta, bem como do conjunto das 

actividades territoriais; 

- A produção agrícola e florestal já são apenas uma parte da questão do espaço; 

- A conservação da natureza está muito associada aos sistemas agrícolas e florestais.” 
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Consequentemente, Baptista (2006 a,b) discute um papel diferente dos agricultores, entendendo-

os como aqueles que “detêm um controlo de uma parte do espaço dado o seu estatuto de titulares 

da exploração”, com interesses que devem ultrapassar a produção de bens agrícolas, 

desempenhando, eventualmente, a função de prestador de serviços de conservação do ambiente. 

Nesta leitura do rural, é igualmente evidenciada uma crescente importância dos agentes 

exteriores ao rural e são descritas alterações à utilização tradicional do espaço. Outro aspecto que 

se impõe referenciar, para a compreensão de como se processam as novas procuras dos 

territórios rurais, abre pistas sobre os objectivos que deverão ser definidos nas políticas que 

pretendem contrariar o despovoamento dos povoados rurais. Baptista (2006b) invoca que esta 

acção deverá passar pela “fixação dos residentes, que devidamente apoiados, poderiam contribuir 

para dinamizar as economias rurais”, apelando para o acolhimento de “modelos adequados a 

uma baixa densidade populacional que, simultaneamente, são a única via para procurar refazer o 

rural e para o tornar um campo atractivo e capaz de fixar velhos e novos residentes.”  

 

Para enriquecer estes territórios rurais mais frágeis, gerando novas procuras e determinando 

estratégias de diversificação fora do domínio agrícola, é imprescindível conhecer as populações e 

corresponder às suas aspirações, diagnosticando as suas fontes de interesse, atendendo à 

existência de “micro-territórios com a mesma tradição económica ou cultural, rede de concelhos 

que partilham os mesmos serviços, etc.” como se refere em Durieux (1999). É, então, 

fundamental caracterizar os segmentos de população, analisar as possíveis sub-segmentações que 

melhor ajudem a definir políticas de marketing mais eficazes, porque conhecedoras das 

expectativas e necessidades que se pretende satisfazer, por parte de uma oferta territorial. Do 

atrás citado são, uma vez mais, os benefícios gerados pelas amenidades rurais os elementos 

potenciadores da atractividade dos territórios que as suportam. Estes benefícios têm algum 

impacto sobre o quadro de vida num meio rural e sobre a preservação e manutenção das 

amenidades com elevado valor de não-uso. 

 

Igualmente, o Programa Operacional do III Quadro Comunitário de Apoio, defende que os 

territórios promovam a sua competitividade e desenvolvimento sustentável, pela valorização das 

potencialidades das amenidades rurais, apoiando bens e serviços de carácter público, essenciais 

ao ambiente e à manutenção da ocupação do território. Desta forma, os territórios convertem-se 

em fontes de vantagens competitivas e, dada a heterogeneidade do território, coloca-se a questão 

da diferenciação da sua capacidade de atracção de pessoas e de empresas. Colletis e Pecqueur 

(1995), referidos por Laxe e Cristal (2003), avançam com a possibilidade de os territórios 
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constituírem uma “oferta de especificidade territorial (...) não susceptível de existir noutro local 

ou de ser copiada” cuja valorização posicionará o território de acordo com as expectativas dos 

seus públicos (Sperling, 1991, cit. por Laxe e Cristal (2003)). Numa primeira abordagem, esta 

especificidade traduz-se na capacidade de explorar, de formas diversas, os diferentes tipos de 

amenidades, A, B ou C, contribuindo, positivamente, para melhorar a sua diferenciação 

estratégica. 

 

A análise da procura actual e potencial, da sua dimensão e comportamento, maior ou menor 

diversidade, começa, necessariamente, pela identificação dos utilizadores, conducente à sua 

segmentação e consequente estruturação de tipologias, exigindo grande disponibilidade de 

informação estatística. Entre os estudos realizados, ainda que de forma muito genérica, Marques 

(2002) apresentou oito traços que podem identificar diferenças fundamentais entre rurais e 

urbanos, e que se referem a diferentes características de ordem económica, espacial, social e 

cultural (ocupacionais, ambientais, densidade populacional, dimensão, homogeneidade e 

heterogeneidade das populações, diferenciação, estratificação e complexidade social, migrações). 

 

Um outro estudo sobre o Portugal rural refere-se aos territórios e às suas dinâmicas, partindo de 

uma abordagem ao desenvolvimento destes territórios em função de quatro noções – fileira, 

agente, competitividade e território – e obedecendo a dois critérios assentes nos índices de 

competitividade agrícola e de dinâmica sócio - económica do território, e no padrão de 

especialização agro-florestal do território. Os resultados desta investigação, no mapa da Figura 

2.2, apresentam nas zonas a amarelo “freguesias com baixos níveis de competitividade agrícola e 

de dinâmica socioeconómica, embora frequentemente com potencialidades no domínio das 

amenidades rurais e do lazer”, de acordo com o estudo apresentado por Baptista et al. (2003). 

Este cartograma, permitiu igualmente definir outros três tipos de situações, a partir da análise 

factorial de um conjunto de variáveis que definiram cada um dos índices: competitividade 

agrícola e dinâmica global dos territórios. As outras categorias incluem:  
 

- Freguesias com elevados níveis de competitividade agrícola e de dinâmica socioeconómica: 

rural dinâmico/agricultura competitiva (a verde); 

- Freguesias com elevado nível de dinâmica socioeconómica: rural dinâmico/agricultura frágil 

(a cinzento); 
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- Freguesias com elevado nível de competitividade agrícola: rural frágil/agricultura 

competitiva (a castanho). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.2 – Competitividade da agricultura e dinâmica socioeconómica (Baptista et al., 2003) 
 
No capítulo 3 aplicam-se estas classificações do espaço rural, procurando um conhecimento mais 

aprofundado e uma caracterização plena do território em estudo, que traduza a diversidade do 

rural e as dinâmicas socioeconómicas e fragilidades que o caracterizam. O conhecimento destes 

pontos fracos constitui-se como uma das etapas prévias da elaboração de uma estratégia de 

marketing, como enunciado no capítulo 1.  

 

A necessidade de caracterizar as novas formas de ocupação/fruição do território, levam a que no 

subcapítulo 2.3. se apresente uma síntese de alguns aspectos, já identificados por outros autores, 

nomeadamente sobre a caracterização e o comportamento dos utilizadores, que acedem aos 

territórios periurbanos e rurais e se compreendam quais as expectativas com que o faz. O 

conhecimento das tendências de utilização (residencial, turístico ou empresarial), das motivações 

e dos riscos percepcionados, são igualmente, determinantes das acções que devem fazer parte da 

aplicação de filosofia de marketing mais adequada ao território em estudo.  

 

 

Dinâmica sócio-económica Competitividade Sectorial da Agricultura 

Rural frágil 
Agricultura frágil 

Agricultura competitiva 

Rural Dinâmico 
Agricultura frágil 

Agricultura competitiva 
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2.3. OS UTILIZADORES DOS TERRITÓRIOS RURAIS 
 

2.3.1. Motivações e comportamentos dos utilizadores dos territórios 
 

Os aspectos qualitativos da análise do mercado das amenidades rurais incluem a identificação 

das necessidades e do comportamento dos utilizadores e a caracterização do processo de decisão 

de uso. Estes aspectos são essenciais para a identificação e a selecção dos mercados mais 

apropriados à exploração/comercialização das amenidades rurais.  

 

Pode-se considerar que, num processo de escolha de um território, o utilizador não é, 

necessariamente, o decisor da opção sobre o território ou amenidades rurais a fruir. Estas 

funções, de utilizador e de decisor, podem ser desempenhadas por um ou mais indivíduos, pelo 

que importa ao gestor de marketing reconhecer quem desempenha cada um dos papéis, como e 

em que condições o faz. Sejam ou não figuras coincidentes, qualquer um deles pode ser 

influenciado, nomeadamente pelos preconizadores. 

 

É igualmente importante, para a análise da procura dos territórios e das amenidades rurais, o 

reconhecimento de como ocorre o processo de escolha. A decisão de escolha do território ou do 

uso da amenidade pode dizer-se impulsiva, se momentânea, com base na observação ou no uso 

directo da amenidade. A escolha dos territórios será, no entanto, mais frequentemente planeada, 

resultando de um exame cuidadoso das necessidades, face às alternativas por parte dos territórios 

rurais concorrentes. 

 

O rural multifuncional compatibiliza a vivência de diferentes tipos de utilizadores. Foi nesse 

âmbito que se definiram anteriormente, entre os utilizadores do território, os grupos seguintes: 

 
UTILIZADORES 

VISITANTES INVESTIDORES RESIDENTES RESIDE NTES  
(2ª residência) 

TRABALHADORES EMPRESAS 
INSTALADAS 

 

 

 

Esta segmentação inspira-se, essencialmente, em Kotler et al. (1994) e Lindon et al. (2000) e 

reflecte diferentes condições de procura, à qual a oferta se terá de adequar, numa óptica de 

marketing. Recorde-se que por segmentação dos consumidores que constituem o mercado, 

externos internos 
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entende Lindon et al. (2000), a divisão deste num certo número de subconjuntos, tão 

homogéneos quanto possível face às suas características individuais, que permitam a adopção 

das adequadas políticas de marketing a cada um dos subconjuntos ou a alguns deles. Assim, a 

análise do consumo preocupa-se, no âmbito de marketing, com a identificação das 

motivações/atitudes/percepções/comportamentos do consumidor, distinguindo-se de acordo com 

as características socioeconómicas e demográficas que os caracterizam. Este tipo de informação 

não se encontra normalmente disponível e exige o recurso a investigação de marketing por 

recolha directa realizada normalmente por inquérito ao consumidor. No caso em estudo, 

apresentado na Parte 2, torna-se importante caracterizar os grupos de utilizadores atrás 

mencionados e conhecer as necessidades destes possíveis públicos-alvo. Adaptando algumas 

questões de Henriques (2003), num estudo sobre o turismo urbano, teremos: 
 

- Quem visita/quem habita/quem trabalha/ quem investe? 

- O que fazem enquanto 

 Visitam/residem/trabalham/investem? 

- Porque o visitam/ aí habitam/aí trabalham/ aí investem? 

  Quem os pode influenciar – prescritores e preconizadores? 

  Que comportamentos? 

- Qual é a sua percepção dos destinos/da residência/do local de trabalho/do local de 

instalação? 

  Qual é a imagem transmitida pelo território aliada às diferentes 

dimensões simbólicas? 

  Que percepções dos moradores: 

• Face aos visitantes? 

• Face às empresas aí localizadas? 

• Face à sua permanência? 

 

O conhecimento das tendências individuais da procura ajuda a conceber um bem ou um serviço à 

medida do utilizador, permitindo a quem produz e oferece as amenidades rurais satisfazer as 

expectativas da procura. Esta procura de qualquer um dos grupos de utilizadores atrás definidos 

dependerá das suas características socioeconómicas (actividade/emprego, condição social e estilo 

de vida, habilitações literárias, fase do ciclo de vida, características de personalidade, dimensão 

do agregado familiar, etc.).  
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O estudo das expectativas dos utilizadores face às amenidades rurais permite perceber como os 

visitantes e os potenciais residentes poderão agir, em função das suas motivações. Justifica-se, 

nesta análise, a caracterização dos utilizadores do território, bem como das suas motivações e 

comportamentos esperados, sob a óptica das variáveis de natureza explicativa individual ou de 

grupo, de cariz psicológico, sociológico e económico. São as necessidades, as motivações e as 

atitudes que determinam, consciente ou inconscientemente, o seu comportamento. Numa outra 

fase do processo de elaboração de uma estratégia de marketing pretende-se obter respostas a 

alterações do quadro da envolvente que determina a procura, nomeadamente económica, 

político-legal ou institucional, cultural, tecnológica e ecológica. 

 

A motivação, de acordo com Lindon et al. (2000) e Pires (1995), pode ser traduzida na força que 

leva à acção, neste caso à escolha de um território ou de uma amenidade, com o objectivo de 

reduzir a tensão física ou psíquica. Existem várias teorias explicativas que contribuíram para a 

previsão do comportamento de compra do consumidor, dirigidas especialmente aos bens de 

grande consumo e que, normalmente, são medidas por inferência de comportamentos a partir das 

acções dos indivíduos, por entrevistas e/ou por métodos projectivos. As motivações estão 

estreitamente ligadas aos objectivos de uso do território, pelo que sendo conhecidas consegue-se 

elaborar uma mensagem que tenha subjacente essas motivações e como satisfazê-las. Cabe a este 

propósito referir Cordovil (1997), que lembra que os processos que conduziram ao êxodo rural e 

às suas consequências, já referidos em 2.1., foram vividos por uma grande parte da actual 

população adulta portuguesa. Compreende-se, assim, “o facto de muitos de nós combinarmos 

uma vivência tipicamente urbana, com uma memória e laços vivos de carácter rural (apego aos 

sítios, vínculos pessoais, hábitos e gostos, visão dos problemas, etc.)”. Ainda, de acordo com 

Baptista (2006a), e no que respeita ao rural de baixa densidade, “o rural é ainda familiar (a maior 

parte dos residentes tem familiares no local), de inter-conhecimento e de nascimento (a maior 

parte da população reside na freguesia onde nasceu)” 

 

As necessidades dos utilizadores determinam, consciente ou inconscientemente, o seu 

comportamento. De acordo com a pirâmide definida por Maslow (Lendrevie et al., 1996), pode 

ser definida uma hierarquia de necessidades, após um primeiro patamar que corresponde às 

necessidades primárias ou fisiológicas (de sobrevivência). Na sua sequência, surgem as 

necessidades de segurança, de pertença (amor/afeição), de estima (respeito) e, no seu topo, as de 

realização social. As diferentes necessidades de um indivíduo estão, geralmente, em conflito e, 

nesse sentido, o indivíduo estabelece prioridades que as intervenções de marketing procuram 
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influenciar. Um consumidor passa, normalmente, para uma necessidade superior quando a 

anterior foi satisfeita, ainda que parcialmente. Em países economicamente menos desenvolvidos, 

são mais sentidas as necessidades de estima e de pertença, ou mesmo ainda, as necessidades mais 

básicas. As necessidades não satisfeitas explicam o comportamento dos indivíduos orientando-os 

na procura da sua satisfação. 

 

Quanto às atitudes, elas são, de acordo com Pires (1995) e Lindon et al. (2000), avaliações 

(tendências, sentimentos ou predisposições) que as pessoas fazem do mundo que as rodeia e cujo 

conhecimento permite a previsão do seu comportamento. Apresentam, segundo os mesmos 

autores, três etapas, normalmente sucessivas, a cognitiva (ou crenças), a afectiva (ou 

sentimentos) e a comportamental (ou tendências). O estádio cognitivo corresponde à percepção 

dos atributos dos produtos desenvolvendo processos de atenção e conhecimento, enquanto que o 

estádio afectivo corresponde aos sentimentos, que se relacionam com o desenvolvimento de 

processos de avaliação e preferência. O estádio comportamental corresponde à intenção de agir, 

permitindo o desenvolvimento de processos de convicção e compra. O conhecimento das 

atitudes pode ajudar a definir as estratégias de marketing a utilizar, facilitando a decisão de 

consumo relativamente às amenidades rurais suportadas por um território. Entre os diferentes 

instrumentos de actuação poderá recorrer-se à publicidade, ou à promoção, mais ou menos 

intensa, ou mesmo a acções dirigidas para o reforço da implicação com o utilizador. Uma outra 

actuação usa o slogan, de forma a incrementar a notoriedade dos territórios (ou da marca 

territorial, se existir). A utilização de variáveis operacionais de marketing, como a publicidade 

ou a promoção, intervêm essencialmente nos estádios cognitivo e afectivo, enquanto que terão de 

ser privilegiadas outras actuações para melhorar o estádio comportamental.  

 

Para além destas variáveis explicativas individuais, existem características permanentes dos 

indivíduos, como a personalidade, a imagem de si próprio e o estilo de vida, que influenciam o 

comportamento de escolha de um território e de utilização das amenidades rurais que suporta. 

Estas características, mais dificilmente modificáveis, têm igualmente que ser percebidas para os 

diversos grupos de utilizadores do território rural, para que se cumpram as expectativas da 

procura. Diferentes tipologias serão evidenciadas, consoante a utilização residencial ou turística 

dos territórios. Para além dos estudos desenvolvidos por Figueiredo (2000, 2001 e 2003) e por 

Figueiredo e Valente (2003), destacam-se os resultados apresentados por Baptista (2000), por 

Roca (2001) e por Baptista et al. (2003). Nos pontos seguintes faz-se uma súmula da 

caracterização, resultante da revisão bibliográfica, quer para o grupo de habitantes, quer para o 
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grupo de visitantes, apresentando eventuais sub-segmentações destes mesmos grupos, de acordo 

com vários critérios. 

 

 

2.3.2. Habitantes dos territórios rurais 
 
A procura dos territórios rurais em Portugal é considerada emergente, como se aludiu em 2.1.3. 

No entanto, vários autores, como Alves (2001) e Santos (2000, 2004), constataram esta 

tendência, respectivamente, em França e nos países do Norte da Europa, há mais de duas 

décadas. Alves (2001) reforça que o “retorno à vida nos campos não queria dizer que as pessoas 

deixavam de ter modos de vida, consumos e hábitos urbanos”, o que veio contribuir para a 

designada “urbanização do rural”. Kaiser (2001, cit. por Marques 2002) analisou alguns 

impactos destas migrações em França, na década de 90, e concluiu que, na sua maioria, os 

indivíduos procuram “uma melhor qualidade de vida e melhor educação para os seus filhos (...) 

não estando em comunicação directa com a natureza, como os camponeses (...) é para eles 

importante o viver a «céu aberto»”. Denota-se, segundo os mesmos autores, uma mudança na 

cultura da população, associada a uma “transformação da paisagem rural em objecto de consumo 

e a tendência crescente de elaboração e/ou valorização de identidades rurais” que deram origem à 

“passagem da imagem do campo ligada à produção, à actividade agrícola, para a imagem-

consumo”. Neste âmbito Baptista (2006b) acrescenta que noutros países, em que é assumido o 

rural com esta imagem-consumo pelos novos residentes, se manifesta uma tendência para 

“estancar o declíneo populacional”. 

 

Como referiu Asensio (2001), alguns autores consideram diferenças entre o que designam por 

novos residentes rurais e neo-rurais, isto é, entre os que se instalaram em meio rural e os que 

elegeram conscientemente a vida rural. Os que abandonaram as cidades fizeram-no, segundo o 

mesmo autor, por “causas objectivas (desconforto urbano) ou, subjectivas (novas atitudes)” no 

caso dos neo-rurais. Refere, igualmente, a existência de um forte fluxo de indivíduos que, 

quotidianamente, se deslocam entre o território rural, em que residem, e o local de trabalho, 

normalmente urbano.  

 

Os que querem vir habitar no território rural, seja por uma migração de retorno ou pela utilização 

de segundas residências, têm normalmente uma percepção mais estética do espaço rural e mais 

facilmente estarão dispostos a contribuir para a sua preservação, potenciando as amenidades 
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oferecidas pelo território rural em causa. Para os habituais residentes, Figueiredo (1996) definiu, 

por seu lado, como menos estética e mais utilitária a percepção de amenidades como 

externalidades positivas. Mais recentemente, os resultados do projecto AGRO 62 (Baptista, 

2006b), adiantam que “as aldeias e vilas são agora aglomerados que, em muitos casos, mesmo os 

mais novos consideram atractivos e dizem preferir como local de residência”, chamando também 

a atenção para a facilidade com que hoje a maioria da população usufrui de deslocações para fora 

dos limites da freguesia rural, inclusivamente favorecendo movimentos pendulares. De acordo 

com Baptista (2006b), cerca de um quarto da população activa residente no rural de baixa 

densidade trabalha fora do concelho de residência. 

 

A deslocação para as segundas residências desempenha, eventualmente, um papel particular na 

sua relação com o território. A ocupação que lhes é dada é, com frequência, função da distância a 

que se encontra da residência habitual. Podem estar destinadas, de acordo com Asensio (2001), 

ao uso recreativo dos seus proprietários ou para aluguer a terceiros em territórios que o 

justifiquem. Vários autores indicam ainda que a localização de residências secundárias em meio 

rural pode, por melhoria das acessibilidades, resultar em residência permanente, com a dinâmica 

que se lhe impõe. A este respeito, também Baptista (2006b) reconhece a presença no rural de 

muitos imigrantes sazonais e a crescente renovação de velhas habitações, para residências 

secundárias (não excluindo algumas feitas de raiz) e refere a necessidade de caracterizar esta 

população que normalmente escolhe os períodos de Verão, do Natal e de fim-de-semana. Esta 

população pode ser decisiva na reabilitação e na requalificação dos territórios rurais pela 

animação económica que nele podem gerar. 

 

Para além de incrementar e fortalecer a atracção de uma nova população, há que evitar a saída 

dos que lá vivem, incentivando a fixação dos jovens em particular. O estabelecimento de 

incentivos, dependentes fundamentalmente da vontade política, torna-se vital para a criação de 

infra-estruturas, de equipamentos, de segurança e outros factores que promovem a melhoria do 

quadro de vida. Baptista et al. (2003) defendem que “o território é também objecto da infra-

estruturação pública (rede viária, regadios, centros de formação, hospitais,...) e, em virtude da 

sua história produtiva, da localização de todo um capital humano e de saberes empresariais, os 

quais podem potenciar a competitividade e a dinâmica do território.”  

 

Os factores de atracção têm sido relevados para primeiro plano. No entanto, e face à maior 

consciencialização ambiental e à necessidade de bem-estar, será legítimo falar igualmente em 
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factores de repulsão, quer do meio urbano, quer dos territórios rurais mais desfavorecidos. 

Asensio (2001) agrupa como factores de expulsão dos territórios urbanos, as questões ambientais 

(poluição, escassez de espaços verdes, etc.), as disfunções sociais (marginalidade, insegurança, 

etc.) e razões de ordem económica (engarrafamento de tráfego, carência de alojamento, etc.). 

 
Em relação aos residentes, Figueiredo (2000) avançou com os resultados de um inquérito 

aplicado ao Parque Natural de Montesinho, caracterizando-os, nomeadamente, pela idade 

avançada, níveis de escolaridade substancialmente baixos, e inferiores níveis de rendimento. 

Percepcionou-os ainda como materialistas, que encaram de forma redutora a preservação do 

ambiente. Apontou também, neste território, as seguintes dificuldades sentidas pelos residentes 

na sua vivência quotidiana: 

- Ausência de serviços e de comércio; 

- Deficiências no atendimento dos serviços de saúde; 

- Dificuldades acrescidas pela distância aos centros urbanos; 

- Rede de acessibilidades escassa e em mau estado; 

- Ausência de perspectivas de trabalho; e 

- Limitações à construção. 

 
Cordovil (1997) assinala a “muito forte convergência de necessidades, de aspirações e de 

atitudes das pessoas residentes nas áreas rurais com as que residem nas áreas urbanas”, 

influenciadas determinantemente pela massificação dos audiovisuais e por melhores 

acessibilidades, pela expansão dos serviços individuais e à colectividade. 

 

Ao seleccionar públicos-alvo, os responsáveis pela oferta territorial precisam também de levar 

em consideração a forma como o carácter dos seus habitantes é sentida pelos outros, prevenindo 

a afectação dos interesses de possíveis mercados-alvo. Nesse sentido, Figueiredo (2001) 

apresentou os resultados de um inquérito realizado na Serra da Freita, em que se constata a 

existência de constrangimentos, ainda que não reconhecidos, entre os dois grupos, acontecendo 

que para os residentes os “visitantes são educados e respeitadores” e, para os visitantes, os 

residentes são “pessoas simples, humildes e pacatas”. 

 

Asensio (2001) distinguiu nove subsegmentos nos territórios rurais localizados no espaço 

periurbano da comunidade de Valência, em função da “maior ou menor deslocação, em termos 

de origem, de trabalho, de ciclo de vida ou de nível de rendimento”: 
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- Casais jovens, recém-casados, com rendimentos médios-baixos; 

- Casais jovens, com filhos menores, preocupados com o ambiente físico e social para a 

sua educação e com rendimentos médios-altos; vivem em moradias unifamiliares com 

jardim ou bairros de nova traça, nomeadamente nos municípios periurbanos; muito 

dependentes do transporte individual privado; 

- Casais que deixam a residência urbana aos seus filhos e passam a viver em permanência 

nas suas segundas residências; 

- Jovens ou famílias procedentes dos espaços rurais mais desfavorecidos, que buscam 

outras zonas rurais mais favorecidas (êxodo rural); deslocam-se principalmente por 

motivos laborais; 

- Indivíduos que procuram mudanças radicais da sua vida: novos agricultores (sem 

ascendência na profissão), artesãos, pintores, escultores, escritores ou profissionais 

liberais que necessitam de um ambiente mais relaxado e natural para trabalharem; 

- Reformados que vão viver para pequenos povoados do interior ou costeiros que 

disponibilizem serviços e equipamentos mínimos; 

- Retornados ao lugar de origem – pessoas que protagonizaram o êxodo rural; podem ser 

pessoas reformadas ou pessoas que perderam os seus empregos nas reconversões 

industriais ou os emigrantes, podendo constituir importantes elementos dinamizadores de 

algumas zonas rurais; 

- Estrangeiros que se fixam pelas condições climatéricas, reformados ou não; 

- Imigrantes estrangeiros dos países europeus de leste, do norte de África e sul-

americanos que se empregam nos territórios rurais cumprindo os trabalhos que a 

população autóctone não quer realizar, ainda que com grandes dificuldades de 

legalização. 

 

Os resultados do projecto de investigação AGRO 62, coordenado por Baptista (2006b) 

contribuem, também, para a caracterização dos residentes dos concelhos em estudo. Apesar de 

classificados como concelhos do rural, da indústria e dos serviços, os locais junto à margem da 

albufeira, estão precisamente nas zonas de limite com o rural de baixa densidade, apresentando 

bolsas de território com essas características, que já foram apresentadas no Quadro 2.5.  
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2.3.3. Visitantes dos territórios rurais 
 

Muitas tipologias de turistas, baseadas no tratamento de informação estatística disponível, são 

especificamente apresentadas para as cidades, como as de Burtenshaw (1991), de Asworth e 

Tunbridge (1990) e Borg (1991), como afirmou Henriques (2003). No estudo exploratório 

tomou-se como orientação a tipologia apresentada por Borg (1991, cit. por Henriques, 2003), 

adaptando-a, no sentido de discriminar eventuais diferenças a reter quer para o estudo a realizar, 

quer na definição das estratégias que potenciem a atractividade. Referem-se, assim: 

 Turistas residenciais – que inclui todos os que visitam uma atracção turística específica e 

recorrem ao alojamento no local para aí pernoitarem pelo menos uma noite; 

 Excursionistas tradicionais – todos os que visitam uma atracção turística específica sem 

passar a noite no local; 

 Excursionistas indirectos – que inclui nomeadamente os excursionistas de passagem, 

incluindo os que vão de um local de férias para outro;  

 Falsos excursionistas – quando há a escolha de uma atracção turística como destino de 

férias e visitam-na sem contudo passar lá a noite, retornando ao lugar de proveniência. 

 
Kotler et al. (1994) distingue os visitantes, consoante o objectivo da sua deslocação, 

determinando se visitam o território em negócios ou não. Na primeira destas categorias agrupa 

ainda os que participam em seminários, congressos ou outras reuniões e, por outro lado, aqueles 

que vão comprar ou vender algo. Na segunda categoria, engloba os turistas e os viajantes, em 

visita à família ou a casa de amigos. Neste trabalho, esta classificação e a anterior são adaptadas 

para melhor caracterizar a procura em território rural. Estas segmentações não contemplam as 

especificidades dos visitantes, que procuram as amenidades presentes num território rural e que 

se poderão identificar com diferentes formas de turismo rural.  

 
No caso concreto dos territórios rurais, o consumo é realizado por um público eminentemente 

urbano que procura, “a beleza das paisagens naturais, o ar puro, o contacto com a natureza, a 

observação de animais e de plantas autóctones”, segundo o estudo de Figueiredo (2001) para os 

casos da Serra da Freita e do Parque natural de Montesinho. As motivações passam, então, pela 

existência de amenidades rurais, o que leva a autora a avançar que o território rural é procurado e 

consumido como espaço natural e não como rural, “não como espaço vivido”. A mesma autora, 

neste estudo, caracteriza os visitantes como jovens, de elevado nível de habilitação, com 

rendimentos elevados, que expressam “valores pós-materialistas”. Acrescenta ainda que são 
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urbanos, com mais frequência da Grande Lisboa e do Grande Porto, com uma “visão mais 

estética” do que a já referida para os habitantes. Ribeiro (cit. por Baptista, 2000) refere, para o 

caso do Douro, que os visitantes portugueses provêm na sua maioria de Lisboa e zonas 

adjacentes, com níveis de rendimento e habilitações literárias elevado, o que também caracteriza 

os estrangeiros que, no entanto, tendem a ser muito mais jovens. Esta autora reitera, igualmente, 

que os visitantes “vêm buscando no interior rural e remoto, roteiros e destinos alternativos de 

férias, de lazer, de recreação, de descanso”. Ainda no que se refere ao Norte de Portugal, 

Kastelholz (2002) apresentou uma caracterização dos turistas que visitam esta região, com base 

nas diferenças ao nível do comportamento das férias e dos dados demográficos. Esta análise, que 

se enquadrou no estudo do papel e das eventuais implicações da imagem das áreas-destino no 

comportamento dos consumidores, levou à identificação de quatro segmentos, com os seguintes 

perfis motivacionais:  

- “entusiastas rurais calmos” (31% da amostra) – que manifestam uma visão mais 

romântica do rural, em que o conjunto de indivíduos é “relativamente mais idoso, 

com elevado nível de educação e estatuto socioprofissional, maior poder de compra, 

sensibilizado para a conservação do património e constituído maioritariamente por 

estrangeiros” procuram a autenticidade do rural; 

- “entusiastas rurais activos” (26% da amostra) – que engloba os indivíduos mais 

jovens, interessados pelas características do rural mas “mais interessados em 

actividades recreativas e desportivas e em oportunidades de convívio”; 

- “simples” (21% da amostra) - segmento constituído principalmente por indivíduos 

estrangeiros, que privilegiam a visita na época alta e por períodos de tempo mais 

prolongados, em busca de tranquilidade;  

- “urbanos” (22% da amostra) - segmento que engloba também indivíduos mais jovens, 

essencialmente portugueses,  e que se caracteriza pela pretensão de reproduzir a vivência 

do urbano, constituindo-se como o “grupo mais deslocado do rural”. 

 

Nestes territórios rurais, na sua maioria áreas em declínio, os residentes urbanos buscam 

sensações e experiências únicas, através de observações, de descoberta e das actividades 

realizadas, reforçando uma identidade própria, pelo que é desejável uma segmentação (ou sub-

segmentação) do mercado e dos produtos que lhes são oferecidos. Este retorno às origens 

introduz a necessidade de preservar as identidades mas também as diferenças que se relatam 

neste “continuum rural-urbano” (Figueiredo (2000, 2001) já que, como acrescenta Fidalgo 

(1999), “não há identidade sem diferença”. 
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Outros estudos, não realizados para Portugal, como o mencionado por Perret (2002), para 

França, referem igualmente que as amenidades aparecem como fundamentais, deslocando-se os 

visitantes para o território rural sem uma actividade particular para desempenhar (36%), para 

nada fazer ou para repousar e dar uma volta (27,8%). O primeiro consumo, pouco frequente, é a 

visita de monumentos, museus e locais assinaláveis (14%), constituindo como principais 

motivações para as férias de Verão num território rural, de acordo com o referido estudo: 
 

- A calma (28,3% das respostas); 

- O clima agradável, o sol (15,4%); 

- A descoberta de um novo local (13,7%); 

- As paisagens e sítios assinaláveis (10%). 

 
Os inquéritos sobre as motivações dos franceses, apresentados por Perret (2002) e realizados 

pela Fédération Nationale des Comités Départementaux du Tourisme, em 1999, para as 

deslocações ao espaço rural, mostraram que as actividades dominantes se caracterizam por um 

turismo familiar e informal, representando a categoria “Ver a família e os amigos” cerca 59,6% 

das razões de deslocação, acompanhada por 1/3 dos turistas com habitação secundária. 

 
O mesmo autor prossegue com algumas constatações que advém da própria noção de amenidade, 

nomeadamente o facto de que as situações percebidas como amenidades por alguns, poderem ser 

rejeitadas por outros (por exemplo, a calma que é procurada pelos que querem repousar faz fugir 

aqueles que têm necessidade de animação). Perret (2002) avança ainda que a tendência actual é 

privilegiar uma certa valorização do meio rural, à força do turismo patrimonial e cultural, que 

corresponde a uma certa procura que se pode designar de turismo de elite. Apresenta ainda a 

tipologia dos veraneantes inquiridos, em que se distinguem socialmente: operários e profissões 

intermédias, mais representados no litoral; as pessoas abastadas, com mais significado na 

montanha; e os quadros superiores com maior presença no campo. Uma tipologia realizada pela 

Centre de Recherche pour l'Etude et l'Observation des Conditions de Vie apresentada por Perret, 

(2002), mostra que em três de seis grupos de veraneantes, cerca de 40% dos turistas eram 

quadros superiores, recém-licenciados, que davam prioridade ao conforto e a uma certa 

tranquilidade; (16%) à vida local, às paisagens, ao acolhimento por habitante e a um ambiente de 

calma; (14%) às actividades culturais com acolhimento de qualidade. Os outros três grupos, de 

categorias sociais mais modestas, não demonstraram interesse particular no ambiente local. As 

expectativas põem-se no conforto e na qualidade do acolhimento (25% dos turistas); nas 

actividades e na animação (25%) e em estadias em família (8%). 
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Outras segmentações seriam possíveis, com critérios diferentes dos apresentados, 

nomeadamente, recorrendo à segmentação geográfica, por comportamento, por ocasião, 

psicográfica, etc. Adquirido que é estar-se perante uma procura diversa e heterogénea, face à 

própria definição de amenidade rural, existirá a hipótese de uma sub-segmentação dos grupos de 

utilizadores já definidos. 

 

Ainda que seja difícil proceder à segmentação dos utilizadores dos territórios rurais, pela 

diversidade de amenidades procuradas, é possível colocar as hipóteses de que uma segmentação 

por produto consoante o tipo de amenidade consumida e uma segmentação por benefício que é 

extraído do consumo da amenidade, possam servir de base na avaliação do comportamento e 

sejam ferramentas a difundir. Inequivocamente, ajudarão a compreender as motivações já 

referidas anteriormente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE 2 
 

 

 
Mas falar de estudos rurais hoje é, sobretudo, falar de olhares 

fragmentados sobre novas questões induzidas por rápidas mutações e 

rupturas. É falar sobre novas tendências analíticas e sobre pesquisas 

metodológicas, capazes de captar aspectos parcelares da mudança e 

reconfiguração dos espaços e das sociedades rurais. Mas é, também, 

falar da procura de componentes sociais, políticos, culturais e 

económicos em que se manifestem dinâmicas portadoras de futuro para 

a transformação da sociedade e para o aprofundar de novas formas de 

participação e exercício de cidadania. 

Caldas, 2003
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CAPÍTULO 3 – OFERTA E PROCURA DE AMENIDADES 
RURAIS: O EXEMPLO DA ALBUFEIRA DA 
BARRAGEM DO CASTELO DE BODE 

 

 

Neste capítulo procuram-se identificar e apresentar, de forma sintética, as principais 

características distintivas identificadas em cada uma das freguesias dos municípios de Tomar e 

de Ferreira do Zêzere, que determinaram a escolha da “Albufeira da Barragem do Castelo de 

Bode” como referencial estratégico da imagem dos seus territórios. Nesta etapa foram também 

identificadas as amenidades rurais destes territórios, procurando percepcionar relações destas 

com uma maior procura do rural e com a dinâmica da oferta territorial. 

 
Iniciou-se a aplicação empírica pela análise documental, que incluiu a recolha de material de 

comunicação (publicidade, promoção e merchandising) e o reconhecimento de eventuais acções 

de relações públicas dos municípios de Tomar e de Ferreira do Zêzere, da Região de Turismo 

dos Templários, Floresta Central e Albufeiras e da Associação de Desenvolvimento Integrado do 

Ribatejo Norte. Foram igualmente consultadas as notícias mais recentes, nos principais jornais 

regionais e nacionais, de forma a ajudar a caracterizar os usos efectivos e pretendidos para estes 

territórios, traduzidos pela dinâmica dos actores da oferta territorial e pelo sentimento que é 

despertado nas populações envolvidas. Utilizou-se também um motor de busca na Internet, para 

tentar reconhecer a presença e a notoriedade da oferta territorial. A análise desta informação, 

elaborada com base em fontes secundárias e confirmada localmente, permitiu individualizar 

características ao nível de cada freguesia destes dois concelhos, relevantes para a identificação 

dos vectores estratégicos em que pode assentar uma intervenção de marketing, no sentido de um 

melhor aproveitamento dos territórios. É essa primeira avaliação que consta das Fichas de 

Inventariação das Características Presentes nas Diferentes Freguesias, dos concelhos de Tomar e 

Ferreira do Zêzere que se apresentam no Anexo 3.1. A identificação destes traços distintivos das 

diversas freguesias dos territórios foi, nestas fichas, organizada segundo uma matriz adaptada a 

partir da classificação das amenidades rurais da OCDE (2002), preconizada no Capítulo 2, de 

forma a facilitar uma leitura integrada destes espaços.  

 
Desta primeira fase resultou que a Albufeira da Barragem de Castelo do Bode seria, 

racionalmente, um bom eixo de posicionamento dos municípios em estudo, pelo que se impunha 

reconhecer como este é percepcionado pelo público e que dimensão lhe é conferida pela oferta 

territorial. Prosseguiu-se, recolhendo a informação necessária para caracterizar o espaço, 
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Albufeira da Barragem do Castelo de Bode, de forma a gerar o necessário enquadramento à 

escolha dos territórios-produto e como suporte à operacionalização das restantes variáveis de 

marketing territorial, numa óptica baseada no usufruto das amenidades rurais. Para proceder a 

essa caracterização utilizaram-se, fundamentalmente, os instrumentos de gestão territorial que 

traduzem as orientações regionais para a área de intervenção acima designada, nomeadamente: 
 

- Plano de Ordenamento da Albufeira do Castelo de Bode – Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 69/2003; 

- Plano Director Municipal de Tomar – Resolução do Conselho de Ministros n.º 100/94 

(D.R. 1ª Série B, nº 233/94, de 8 de Outubro de 1994); 

- Plano Director Municipal de Ferreira do Zêzere – Resolução do Conselho de Ministros n.º 

175/95 (D.R. 1ª Série B, nº 292, de 20 de Dezembro de 1995); e 

- Numa fase posterior o Plano Estratégico para o Desenvolvimento do Turismo. 

 
Estes documentos são a seguir referidos, respectivamente, por POACB (2003), PDMt (1994) e 

PDMfz (1995). Considerou-se igualmente necessário fazer o enquadramento face ao território 

que integra a albufeira, recorrendo aos dados do Instituto Nacional de Estatística, nomeadamente 

os dados definitivos dos Censos Gerais da População, de 1991 e de 2001, e dos Recenseamentos 

Gerais Agrícolas (1989 e 1999) para os municípios de Tomar e de Ferreira do Zêzere. O 

conhecimento aprofundado da realidade da região permitiu gerar informação para apoiar, quer a 

escolha dos territórios-produto que constituíram os estudos de caso, quer a elaboração dos 

questionários a aplicar para aferir eventuais utilizações das ferramentas de marketing territorial 

pela oferta, e ainda para conhecer por parte da procura quais as razões de escolha para a 

utilização deste território.  

 
Como resultado desta fase de trabalho, foi possível eleger alguns aglomerados da Albufeira de 

Castelo do Bode, que se pensa representarem a situação actual da oferta territorial, quer para o 

uso residencial, quer para o uso turístico. Foram elaboradas Fichas de Atributos das Amenidades 

Rurais, em que se pretende reportar um conjunto de diferentes atributos característicos das 

amenidades rurais suportadas pelos território-produto em estudo, e que lhes podem conferir 

vantagens distintivas. A mesma ficha engloba uma avaliação dos aspectos que caracterizam a 

interface entre oferta e procura territorial quanto à utilização das amenidades rurais, permitindo 

descortinar-se as mais-valias que podem reforçar a proposta de valor oferecida por estas 

unidades territoriais, no sentido de potenciar a sua atractividade. 
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3.1 CARACTERIZAÇÃO DA ALBUFEIRA DA BARRAGEM DO 

CASTELO DE BODE (margem direita) 
 

Criada em 1951, com a construção de uma barragem localizada no troço do rio Zêzere, acima da 

confluência do rio Nabão, a Albufeira do Castelo do Bode ocupa uma área com cerca de 3300 ha 

e dispõe de uma capacidade total de armazenamento de cerca de 1100 hm3. Nos concelhos que 

confinam com o espelho de água da Albufeira do Castelo do Bode, está definida uma zona de 

protecção com uma largura de 500m, medida na horizontal, a partir do nível de pleno 

armazenamento (cota 121 m). 

 

A produção de energia eléctrica e o abastecimento de água são utilizações, de carácter público, 

da Albufeira do Castelo do Bode. Outros usos têm vindo a ser desenvolvidos, como a pesca 

profissional e desportiva, a actividade balnear e a prática de desportos náuticos. São vários os 

documentos que reiteram o crescimento da procura destas amenidades, por utilizadores 

provenientes de todo o país e que, justificando o receio das consequências destas práticas, 

conduziram ao surgimento de instrumentos como o POACB e os PDMt e PDMfz, que permitem 

a regulamentação das actividades desenvolvidas e a desenvolver.  

 

A Albufeira de Castelo do Bode está classificada como albufeira protegida, o que de acordo com 

o Decreto Regulamentar n.º 2/88, de 20 de Janeiro, significa albufeira «cuja água é, ou se prevê 

que venha a ser, utilizada para abastecimento de populações e aquelas cuja protecção é ditada 

por razões de defesa ecológica». O PDM de Tomar (1994) considera que a albufeira de Castelo 

do Bode e a sua área envolvente constituem um espaço natural de grau II. No mesmo documento 

são feitas excepções para os espaços urbanos e urbanizáveis, e para as áreas da RAN (Reserva 

Agrícola Nacional) e da REN (Reserva Ecológica Nacional), e acrescenta-se que o zonamento e 

as actividades permitidas e demais disposições de ocupação e uso, serão os que constam no 

POACBE, publicado no DR, 2ª série, nº 133, de 8 de Junho de 1993. Este diploma foi submetido 

a algumas alterações de carácter preventivo face à preocupante degradação da qualidade da água, 

tendo surgido, em 2003, um POACB revisto, que resultou na Resolução de Conselho de 

Ministros, nº 69/2003, de 10 de Maio. Este documento refere a forte procura desta área (plano de 

água e zona envolvente) e enquanto plano de ordenamento especial, é um instrumento de defesa 

e conservação dos valores ambientais e ecológicos, consignando, quer a preservação da 

qualidade da água quer, e igualmente importante, o aproveitamento dos recursos numa 
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perspectiva de “modelo de desenvolvimento sustentável para o território”. Também o PDMt 

(1994) identifica o sector turístico como um vector estratégico de importância crescente neste 

concelho. Este instrumento de planeamento contém orientações que se dirigem no sentido de 

aumentar e diversificar a oferta e, consequentemente, a procura turística, apresentando como 

objectivo da autarquia o incremento da qualidade dos produtos turísticos do concelho, bem como 

a fidelização dos seus utilizadores. A utilização do plano de água da Albufeira do Castelo de 

Bode, ainda que apresentando um carácter de marcada sazonalidade, tem vindo a ser 

empreendido desde há mais de 40 anos, aquando da estruturação da oferta territorial, centrada 

quer no Lago Azul quer na Ilha do Lombo. 

 

Em termos de acessibilidades, a sua centralidade no país determina a utilização da A1, que se 

articula com a A23, o IC8, o IC9 e mais recentemente com o IC3 (a partir do qual foi 

recentemente inaugurada uma ligação a Ferreira do Zêzere). A albufeira é cruzada por várias 

estradas nacionais e regionais, que fazem a ligação entre Ferreira do Zêzere e a Sertã e Ferreira 

do Zêzere e Vila do Rei e, obviamente, resto do País. 

 

A Albufeira de Castelo de Bode tem uma extensão máxima de 60 km e é, neste momento, a 

origem da água que abastece quase três milhões de pessoas, essencialmente da região da Grande 

Lisboa. A qualidade do recurso água é fundamental, justificando a preocupação expressa pelo 

Instituto da Água (INAG), no acompanhar e propor medidas de protecção através do 

estabelecimento e revisão do POACB. No início da década de 90 a qualidade da água foi 

considerada muito boa. Hoje, são reconhecidos alguns dos receios apontados nessa mesma 

altura, nomeadamente as contaminações microbiológicas das zonas mais a montante da albufeira, 

provocadas, essencialmente, pela rejeição de efluentes domésticos dos aglomerados que se 

situam na área de intervenção. O grande número de embarcações motorizadas a circular na 

albufeira é, também, fonte de algumas ocorrências pontuais de poluição difusa, ainda que esteja 

em vigor a obrigatoriedade de utilização de óleos biodegradáveis, e tenham sido definidos locais 

específicos para acostagem e abastecimento de combustível. O POACB (2003) veio, para além 

de limitar o acesso aos planos de água, interditar a navegação de embarcações de recreio 

propulsionadas por motor de combustão interna a dois tempos.  

 

Numa análise de carácter mais geral, para outros recursos existentes no território da Albufeira do 

Castelo do Bode, e de acordo com o Relatório de Síntese do POACB (2002), ter-se-á: 

- Região com clima temperado húmido, não se registando grandes amplitudes térmicas; 
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- Boa qualidade do ar (não estando identificadas quaisquer fontes de poluição 

atmosféricas significativas); 

- Níveis de ruído (ambiente sonoro) que se reduzem ao tráfego rodoviário circundante, 

aos motores das embarcações, aos motores de rega; são níveis típicos de uma zona 

rural, e que apresentam uma grande sazonalidade (Verão e fins-de-semana); 

- Relevos irregulares, por vezes bastante acidentados, com uma “distribuição dominante 

de solos esqueléticos e de solos pouco evoluídos, em geral delgados e com intensa 

pedregosidade”; 

- Potencial de exploração de águas minero-medicinais; 

- Ausência de explorações de recursos minerais na área de intervenção. 

 
Todos estes itens são pontos a favor da qualidade de utilização da albufeira, quer para o uso 

turístico quer para o uso residencial. 

 

 

3.2. TERRITÓRIOS ESCOLHIDOS PARA O TRABALHO DE CAMPO: 

DORNES, CASTANHEIRA (LAGO AZUL) E BARREIRAS (ILHA DO 

LOMBO) 
 

O POACB pretende, no modelo de ordenamento e desenvolvimento que encerra, apresentar 

formas de contribuir para a fixação das pessoas no território, bem como melhorar a sua qualidade 

de vida, evitando sempre uma pressão humana sobre a Albufeira, com consequências negativas. 

Nesse sentido, o relatório de síntese do POACB (2002) apresentou, para conseguir fazer face à 

dispersão das edificações, e simultaneamente poder estabelecer programas de qualificação da 

oferta de equipamentos e serviços de apoio à população (quer residente quer flutuante), uma 

selecção de locais a privilegiar. Em relação à margem direita da Albufeira de Castelo do Bode e, 

no que se refere aos concelhos de Tomar e de Ferreira do Zêzere, o POACB (2003) identifica 13 

aglomerados urbanos10 no concelho de Ferreira do Zêzere, e dez, no concelho de Tomar. A 

definição desses “aglomerados urbanos” surgiu, igualmente, a partir da aplicação de três 

critérios: população superior a 50 habitantes, preexistência de edificações e a sua localização 

próximo do plano de água da Albufeira. Nestes territórios vocacionados para o uso urbano, o 

                                                 
10 “Entende-se por aglomerados urbanos as áreas como tal delimitadas no plano municipal de ordenamento do território ou, na sua ausência, os 
núcleos populacionais autorizados e já existentes, correspondendo aos actuais lugares que total ou parcialmente se localizam no interior da área 
envolvente os quais estão servidos por arruamentos públicos e ou outras infra-estruturas.” (artigo 18º, nº1). 
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plano de ordenamento desta área estabelece parâmetros que conduziram a uma listagem relativa 

ao seu uso, actual e potencial, e que resultou numa hierarquia da rede urbana. 

 

Quadro 3.1 – Aglomerados “Urbanos” na área de intervenção do POACB 
 

 

 

 

*Foi incluída ainda pela dinâmica que apresenta mais recentemente·                               Fonte: POACB, 2002 
com a construção de loteamentos com dimensões significativas 
**Foi excluída dado o muito reduzido nº de habitantes e o afastamento relativo face à albufeira (ainda que conste do 
PDM de F. do Zêzere) 

 
Nos concelhos em estudo, foram “considerados estratégicos para o desenvolvimento e 

valorização da componente turística” pelo POACB (2002), os aglomerados urbanos seguintes: 

 Dornes – freguesia de Dornes e concelho de Ferreira do Zêzere; 

 Castanheira (Lago Azul) – freguesia e concelho de Ferreira do Zêzere; 

 Barreiras (Ilha do Lombo) – freguesia da Serra, concelho de Tomar. 

 

A escolha destes lugares foi também apoiada tendo em conta os seguintes aspectos, de acordo 

com o POACB (2002):  

- Acessibilidade ao aglomerado e ao plano de água; 

- Equipamentos e infra-estruturas turísticas existentes (no aglomerado e na envolvente); 

- Potencialidades urbanísticas do aglomerado (dimensão, qualidade urbana, possibilidade de 

consolidação, interacção com a albufeira e com a envolvente, etc.) e intenções de 

investimento; 

- Topografia do terreno. 
 

As localizações escolhidas situam-se na margem direita da Albufeira, e são aquelas onde se 

regista maior concentração da oferta turística, quer no concelho de Tomar, quer no concelho de 

Ferreira do Zêzere, e que, de acordo com a análise à informação secundária disponível, 

TOMAR FERREIRA DO ZÊZERE 
Castelo do Bode Cardal 

Alverangel/Casalinho/Vale da Laje Castanheira 
Levegada Maxial 

Outeiro do Forno Pombeira 
Vale do Vime Casal da Pombeira 

Vila Nova Martinela* 
Espinheiro Rio Fundeiro 

Barreiras (Ilha do Lombo) Barrada 
Montes Rio Cimeiro 

Bairrada/Bairradinha Vale Serrão 
 Casal Ascenso Nunes 
 Dornes 
 Horta da Coelha** 



 

 84

apresentam amenidades rurais, que, pela sua relevância, quer a nível de património natural ou 

histórico, podem contribuir para o desenvolvimento sustentável desses locais.  
 
 
3.2.1 Caracterização demográfica e socioeconómica da área de intervenção do 

POACB (2002, 2003) – referência para Dornes, Castanheira (Lago Azul) e 

Barreiras (Ilha do Lombo) 
 

3.2.1.1. Indicadores genéricos e demográficos 

 
A área de influência da albufeira possui características típicas de um espaço rural algo 

deprimido, coexistindo um elevado despovoamento com uma população muito envelhecida, a 

exemplo do que acontece para a generalidade dos municípios de Tomar e de Ferreira do Zêzere. 

Esta situação acentua-se nos lugares que se situam mais longe das sedes dos seus municípios, a 

exemplo do que acontece com alguns dos lugares que confinam com a Albufeira. Na última 

década verifica-se que no concelho de Ferreira do Zêzere, ocorreu o decréscimo mais acentuado 

e preocupante da população residente, enquanto que no concelho de Tomar este decréscimo 

parece ter estagnado. Sendo o saldo natural igualmente negativo, será legítimo considerar a 

existência de uma migração no sentido das freguesias mais urbanas.11 

 
Quadro 3.2 – Área do concelho/freguesia, população residente (1981, 1991 e 2001), respectivas 

variações e população presente (2001) 
 

 

CONCELHO 

Freguesia 

Área 

(km2) 

1981 1991 
Var. 
81/91 

2001 
Var. 

91/2001Pop. 
residente

Pop. 
residente 

Pop. 
residente 

Pop. 
presente 

TOMAR 
352,75 45 672 43 139 - 5,6% 43 006 41 988 - 0,3% 

Serra 33,46 1784 1 228 - 31,2% 1 299 1 303 5,8% 

FERREIRA DO 
ZÊZERE 

190,08 11099 9 954 - 0,1% 9 422 9 781 - 5,3 % 

Dornes 21,78 678 796 17,4% 714 816 - 10,3% 

Ferreira do Zêzere  37,55 1 997 1 929 - 3,40% 2 156 1030 11,7% 
        

Portugal (Continente) 91 946,7 9 102 841 9 375 926 3 % 9 869 343 10 148 259 5,3% 

Médio Tejo 2 304,6 227 600 221 419 - 2,7% 226 090 221 163 2,1% 

Legenda: Pop. – população Var. – variação da população residente em % 
Fontes: INE (2002), XIV Recenseamento Geral da População, 2001; INE, IV Recenseamento Geral da 

Habitação, 1991; DGOTDU, Indicadores Urbanos do Continente, 1999 

                                                 
11 Com excepção da freguesia de S. João Baptista, centro histórico da cidade 
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 O valor da população presente para cada freguesia, relativamente a 2001, engloba, de acordo 

com os esclarecimentos do INE, um conjunto de diferentes situações perante a residência, 

nomeadamente a população que estaria em segunda residência, como turista ou como trabalhador 

não-residente. De acordo com o Quadro 3.2, a freguesia de Dornes é a que apresenta o 

diferencial mais elevado entre população presente e população residente, embora se encontre a 

mesma tendência na freguesia da Serra. 

 

A evolução registada na estrutura etária, nos dois municípios, entre 1991 e 2001, consta do 

Anexo 3.2, denotando-se uma maior prevalência de indivíduos com mais de 65 anos, face aos 

mais jovens, sendo especialmente significativo o crescimento deste grupo etário, verificado no 

concelho de Tomar. O Quadro 3.3 apresenta os valores de distribuição da população residente, 

por escalão etário nas freguesias e municípios em que se enquadram os territórios-estudo, 

obtidos no Censo de 2001 (INE, 2002).  

 
Quadro 3.3 - Distribuição da população residente nos concelhos de Tomar e de Ferreira do Zêzere, 

por escalão etário (2001) 
 

 ESCALÃO ETÁRIO 
TOTAL 

0-14 anos 15-24 anos 25 a 64 anos 
Com mais  
de 65 anos 

TOMAR 6 241 
(14,5%) 

5 572 
(13%) 

21 855 
(50,8%) 

9339 
(21,7%) 

43 007 

Serra 187  
(14,4%) 

139  
(10,7%) 

553  
(42,6%) 

420  
(32,3%) 

1 299 

FERREIRA DO ZÊZERE 1 294 
(13,7%) 

1 191 
(12,7%) 

4 343 
(46,1%) 

2594 
(27,5%) 

9422 

Dornes 98 
(13,7%) 

81 
(11,4%) 

334 
(46,7%) 

201 
(28,2%) 

714 

F. do Zêzere 359 
(16,7%) 

327 
(15,2%) 

1 066 
(49,4%) 

404 
(18,7%) 

2156 

 

Médio Tejo 33 073 
(14,6%) 

29 636 
(13,1%) 

116 168 
(51,4%) 

47 213 
(20,9%) 

226 090 

Portugal 1 656 602 
(16%) 

1 479 587 
(14,3%) 

5 526 435 
(53,4%) 

1 693 493 
(16,4%) 

10 356 117 

Fonte: INE (2002), XIV Recenseamento Geral da População, 2001 
 

Em termos de repartição por género da população, pode ser verificada uma distribuição 

equilibrada, à excepção do escalão etário dos indivíduos com mais de 65 anos, em que é 

predominante o sexo feminino (Anexo 3.3). 

 



 

 86

O nível de ensino atingido nos dois concelhos reflecte qualificações dos recursos humanos 

relativamente baixas, como se pode ver no Quadro 3.4. No concelho de Ferreira do Zêzere a taxa 

de analfabetismo é significativa, representando, em 2001, cerca de 16% da população residente, 

apesar de ter sofrido um decréscimo, na última década, a exemplo do que se passou em Tomar, 

no Médio Tejo e no país (cerca de 3%).  

 
Quadro 3.4 – População residente (%) segundo o nível de ensino atingido (2001) e taxa de 

analfabetismo (1991 e 2001), nos concelhos de Tomar e de Ferreira do Zêzere 
 

 

NÍVEL DE ENSINO ATINGIDO (EM 2001) (HM) 
Taxa de 
analfa- 
betismo  
em 1991 

(%) 

Taxa de 
analfa- 
betismo 

em 
2001 
(%) N

en
hu

m
 

Básico 

Se
cu

nd
ár

io
 

M
éd

io
 

Su
pe

ri
or

 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo

TOMAR 14,4 36,7 10,8 10,3 17,2 0,7 9,9 12,5 9,7 

Serra 20,6 45 13,2 8,0 8,9 0,4 3,9   

FERREIRA DO ZÊZERE 19,7 46,0 12,6 8,9 9,4 0,2 3,2 19,3 16,4 

Dornes 18,9 50,5 13,0 7,5 5,6 0,42 15,3   

Ferreira do Zêzere 14,7 38,3 13,7 12,0 15,2 0,2 5,9   

Portugal 14,4 34,3 12,4 10,5 15,4 2,5 10,6 11,0 9,0 

Médio Tejo 14,77 37,19 11,64 10,73 16,03 0,65 8,99 13,1 10,0 
Fontes: INE (2002), XVI Recenseamento Geral da População, 2001, INE, XV Recenseamento Geral da Habitação, 1991 

 
 

3.2.1.2 Actividade económica 

 

Nestes pequenos aglomerados “urbanos” reconhecidos pelo POACB (2002) predominam 

actividades económicas ligadas à carpintaria, serralharia, construção civil, agro-pecuária, 

pequeno comércio e serviços e actividades características do meio rural, constituindo a 

agricultura a principal fonte de rendimentos. A actividade industrial na área intervencionada pelo 

POACB (2002) é constituída por um número reduzido de unidades, na sua maioria de actividade 

agro-alimentar. O sector do azeite é o mais representativo, sendo também significativa a 

quantidade de suiniculturas e aviários dispersos pelo espaço rural. 
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A taxa de actividade é, para o concelho de Ferreira do Zêzere, consideravelmente inferior à 

observada para o resto do país, apresentando, ainda, um valor para o sector primário 

substancialmente mais elevado. (Quadro 3.5).  

 
Quadro 3.5 – População economicamente activa, taxas de actividade e desemprego (2001), nos concelhos 

de Tomar e de Ferreira do Zêzere 
 

 
População economicamente activa Taxa de 

actividade 
 

(%) 

Taxa de 
desem-
prego 

(%) 
Activa HM 

Activa e empregada HM 

Total CAE 0 CAE  
1 a 4 

CAE  
5 a 9 

TOMAR 18 182 16 736 
 

641 
3,8% 

 

5 110 
30,5% 

10 985 
65,6% 

42,3 8 

FERREIRA DO 
ZÊZERE 

3 453 3 284 
 

365 
11,2% 

 

1 251 
38% 

1 668 
50,8% 

36,6 4,9 

 

Portugal 4 990 208 4 650 947 
 

231 646 
5% 

 

1 632 638
35,1% 

2 786 663 
59,9% 

48,2 6,8 

Médio Tejo 100 137 93 724 
 

3 399 
3,7% 

 

32 809 
35% 

57 516 
61,3% 

44,3 6,4 

CAE 0 – primário  CAE 1 a 4 – secundário  CAE 5 a 9 – terciário 

Fonte: INE (2002), Recenseamento Geral da População e Habitação 2001 

 
Nesta área prevalecem pequenas explorações com actividade agrícola, fundamentalmente de 

subsistência, predominando manchas de vinha e olival (ver Quadro 3.6). Em pequenas áreas 

surgem pastagens melhoradas, fruteiras diversas e culturas hortícolas (RGA, 1999). Abundam as 

hortas familiares, de pequena dimensão, que representam impactos mínimos sobre a albufeira, 

seja pelas reduzidas cargas poluentes dos seus efluentes seja pelos níveis pouco expressivos de 

água consumida para a rega. 

 

A exploração silvícola intensa, nesta área que foi a “maior mancha verde da Europa,” continua a 

ter um papel muito importante na economia e na qualidade de vida das populações locais, sendo 

muito preocupantes as consequências dos inúmeros incêndios florestais que têm fustigado esta 

área. 



 

 88

Quadro 3.6 – Principais indicadores (excerto do quadro apresentado no RGA, 1999) 
 

 TOMAR Serra FERREIRA 
DO ZÊZERE Dornes Ferreira do 

Zêzere MÉDIO TEJO PORTUGAL 

DADOS GERAIS  

Explorações (Nº/ha) 2505/12529 134/571 1442/8423 111/553 115/1 002 13498/ 

124760 

415969/ 

5188938 

Superfície Agrícola Utilizada (ha) 7904 284 3907 243 246 51389 3863094 

Superfície Agrícola Não Utilizada 
(ha) 

146 10 159 - 11 2288 202898 

Matas e Florestas (ha) 4295 270 3605 301 715 68947 1008374 

Outras Superfícies (ha) 184 7 752 8 30 2109 114573 

SAU por Exploração 
(ha/exploração) 3,16 2,12 2,71 2,06 2,14 3,81 9,29 

População Agrícola (indivíduos) 6322 322 3686 236 328 34889 1236214 

UTILIZAÇÃO DAS TERRAS  

Cereais para grão (ha) 741 - 116 8 4 6508 602270 

Prados temporários e culturas 
forrageiras (ha) 

1120 13 190 6 28 6303 579370 

Pousio (ha) 908 3 84 4 11 5923 577424 

Horta familiar (ha) 212 11 207 18 18 1401 24752 

Frutos frescos (há) 189 3 227 73 7 2424 52746 

Citrinos (ha) 45 3 19 - 5 474 23453 

Frutos secos (ha) 53 - 30 - 1 240 80470 

Olival 2961 152 1719 84 111 23540 335028 

Vinha (ha) 908 94 380 34 34 3468 215041 

Prados e pastagens permanentes 
(ha) 

1393 8 1256 22 54 7339 1436823 

EFECTIVO ANIMAL        

Bovinos (nº) 1817 13 293 28 80 9312 1415188 

Suínos (nº) 6210 41 29537 746 10 389 53776 2418426 

Ovinos (nº) 8795 208 3159 240 542 51599 2929765 

Caprinos (nº) 2007 46 2061 139 139 16515 537241 

Equídeos (nº) 283 5 56 - - 1410 96471 

Coelhos (nº) 4829 220 3546 459 331 47643 1673702 

Aves (nº) 1004264 1 758 1154524 1 502 589 632 4113110 42631471 

Fonte: Recenseamento Geral da Agricultura, 1999 
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A cobertura em infra-estruturas básicas é relativamente mais frágil no concelho de Ferreira do 

Zêzere, mais interior. Apenas uma pequena parte da população residente usufrui, 

simultaneamente, de água canalizada, esgotos e electricidade. Quanto aos cuidados de saúde, 

existiam neste concelho, em 2002, apenas 2 médicos por 1000 habitantes e 3,2 farmácias por 10 

000 habitantes, não havendo qualquer hospital. No concelho de Tomar esses valores eram, 

respectivamente, de 18 médicos, 2,1 farmácias e 1 hospital público (Anexo 3.4). 

 

Todos os aglomerados urbanos do concelho de Tomar têm abastecimento de água potável, mas o 

mesmo ainda não acontece no concelho de Ferreira do Zêzere. Dos seus 13 aglomerados que 

estão na área de intervenção do POACB, 8 são abastecidos por água tratada. Muitos destes 

aglomerados populacionais, reconhecidos na área de intervenção do POACB, registam 

acessibilidades difíceis e em mau estado de conservação. As vias no interior dos povoados são 

normalmente muito estreitas, com o piso degradado ou mesmo sem pavimentação e, no Inverno, 

estes caminhos que constituem o acesso ao plano de água estão frequentemente intransitáveis.  

 

De acordo com o relatório de síntese da revisão do POACB (2002), é sobretudo no “concelho de 

Tomar que se verifica a existência de muitos espaços com edificações dispersas, frequentemente 

segundas (ou mesmo terceiras) habitações, verificando-se também uma tendência para voltar a 

ser executado o acabamento em pedra tradicional nas novas construções”. É também aqui que se 

regista a maior ocupação das margens da albufeira com construções dispersas e uma profusão de 

ancoradouros privados. No entanto, muitos aglomerados populacionais detêm um parque 

habitacional antigo, em que é recorrente a existência de muitas habitações com telhados 

degradados e com muita utilização de madeiramentos, por vezes em ruínas.  

 

Expresse-se o significado que poderá ter a residência secundária ou de ocupação sazonal, face à 

localização geográfica da Albufeira, à proximidade dos centros urbanos com relevo histórico e 

patrimonial (Quadro 3.7). De acordo com os Censos de 2001, a freguesia da Serra apresentava, 

percentualmente, o maior número de alojamentos ocupados para uso sazonal ou secundário, 

explicada possivelmente pela sua maior proximidade ao centro urbano de Tomar. Em segundo 

lugar, surge Dornes e só depois Ferreira do Zêzere. 

 

A qualidade de vida da população nestes aglomerados urbanos pode caracterizar-se por 

habitações com níveis regulares em termos de abastecimento de energia eléctrica e de água 
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potável, recolha de resíduos sólidos. São ainda baixos os índices de recolha e de tratamento de 

águas residuais domésticas e a cobertura com sistemas de saneamento básico. 

 
Quadro 3.7 – Alojamentos familiares segundo o tipo de alojamento e a forma de ocupação nos concelhos 

de Tomar e de Ferreira do Zêzere 
 

 Alojamentos familiares Alojamentos 

Ocupados 

para 

Residência 

Habitual 

Alojamentos 

Ocupados 

para Uso 

Sazonal ou 

Secundário 

Alojamentos 

Vagos 

Total Clássicos Barracas Outros 

TOMAR 24 021 23 871 50 100 15 758 5 539 2 724 

Serra 1 499 1 494 1 4 477 876 146 

FERREIRA DO ZÊZERE 6 707 6 697 2 8 3 592 2 493 622 

Dornes 568 568 - - 278 239 51 

Ferreira do Zêzere 1 370 1 367 - 3 749 490 131 

Fonte: INE (2002), Recenseamento Geral da População e Habitação 2001  

 
As actuais tendências da procura beneficiam destinos menos tradicionais, como o espaço rural, 

os aspectos culturais e antropológicos de forte identidade territorial. A actividade turística tem 

evidenciado um crescendo, com a valorização exercida a nível ambiental e paisagístico, em 

consonância com a promoção da identidade cultural e etnográfica.  

 

Apesar da forte terciarização das actividades económicas, em termos de actividade turística, a 

oferta de alojamento no concelho de Tomar é relativamente reduzida (Anexo 3.5). Na sua 

essência, o turismo constitui uma actividade de pessoas que se deslocam a lugares diferentes da 

sua habitual residência, em resposta a várias motivações, como já expresso em capítulos 

anteriores. No mesmo âmbito surge a oferta de férias activas, turismo social e turismo sénior, 

beneficiando da proximidade com alguns centros urbanos e com a área metropolitana de Lisboa. 

A zona da Albufeira do Castelo do Bode é visitada principalmente por residentes destes centros 

urbanos e por proprietários de casas de veraneio (segunda habitação). Em termos de fluxo de 

turistas externos, não se pode constatar um fluxo regular que, no fundo, responde às actuais 

características de desenvolvimento da oferta turística, de lazer e recreio, dispersa e frágil, 

reveladora de pouca integração e organização.  

 

Algumas debilidades da oferta turística nestes dois concelhos acentuam-se face à conjugação de 

uma elevada “concentração da procura turística nos meses de Maio a Setembro, com as 
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deficiências na rede viária (particularmente nas acessibilidades à Albufeira e na sinalização 

rodoviária), a carência de promoção de produtos tradicionais, e do artesanato e restaurantes 

típicos, a falta de qualificação e de formação dos recursos humanos e a ausência de dinâmica de 

investimento público e privado no aproveitamento de recursos” (IPDT, 2005).  

 

Actualmente pode-se referenciar a composição da oferta turística nas freguesias, em estudo, e 

confinando-se à oferta estritamente de Turismo em Espaço Rural (Quadro 3.8). No entanto, no 

Anexo 3.4 estão indicados outros alojamentos, numa área que se considerou relativamente 

próxima. 
 

Quadro 3.8 – Caracterização da oferta de alojamento turístico nas freguesias do território em estudo 

Fonte: Serviços Municipais de Turismo (2006) 

Embora não referenciada pelos serviços municipais, nem reconhecida pela Região de Turismo 

existem outros alojamentos na região.  

 

 

3.3. AMENIDADES RURAIS NA ALBUFEIRA DA BARRAGEM DO 

CASTELO DO BODE 
 
A albufeira da barragem de Castelo do Bode apresenta um conjunto de amenidades rurais que 

podem potenciar a atractividade e, consequentemente, a procura deste território. Com carácter 

mais ou menos difuso, ou mais ou menos concentrado, as amenidades rurais podem ser 

Unidade de alojamento  Localidade 
 

Modalidade 
 

Nº de quartos Nº de camas 

 

Casa da Inveja Dornes Turismo Rural 5 9 

Apartamentos Chão de Lousa Rio Cimeiro Apartamentos 
turísticos 2 Apartamentos 8 

Lagar de S.Guilherme Estrada de 
Dornes 

Parque de 
campismo  

Quinta da Pinheira Carril-Dornes Turismo Rural 6 12 

Estalagem Lago Azul Castanheira Estalagem 4  20 42 

Quinta da Cerejeira Ferreira do 
Zêzere 

Parque de 
campismo rural

40 Tendas; 20 Caravanas; 
2 apartamentos 
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enquadradas de acordo com o Quadro 2.2, do Capítulo 2, em amenidades naturais, mistas e 

culturais. Igualmente, os seus atributos permitem diferenciá-las, pela sua natureza pública e 

privada, ou ainda, por outras classificações que podem ser importantes para, por exemplo, criar 

exclusão que afecte a proposta de valor que os territórios que as suportam podem oferecer.  
 

Tendo presente o capítulo 2, sobre amenidades rurais, ensaia-se aqui uma forma de agregação 

que facilite uma caracterização muito genérica das amenidades rurais patentes na área de 

intervenção do Plano de Ordenamento da Albufeira do Castelo do Bode. É assim que, numa 

primeira abordagem, se abordam quatro grandes grupos: paisagem e outros recursos naturais, 

património construído, suporte para actividades de recreação e lazer e tradição cultural e saber-

fazer, que posteriormente permitirão decidir o quadro de amenidades presentes, de acordo com a 

classificação da OCDE (2002) e que consta das Fichas de Amenidades Rurais, no ponto 3.3.4. 

No texto seguinte serão utilizadas as designações Lago Azul e Ilha do Lombo, sem fazer 

referência ao aglomerado urbano que lhe fica mais próximo. 

 

 

3.3.1. Paisagem e outros recursos naturais 
 

A região apresenta um valioso património natural, de acordo com o Relatório de Síntese do 

POACB (2002). A paisagem parece ser, de acordo com a mesma fonte, uma determinante 

importante na escolha de um território por um seu utilizador e na sua posterior permanência, 

nessa área ou nas zonas envolventes. O Plano de Reflorestação do Ribatejo (2000) refere a 

existência de diferentes “unidades de bacia visual – vias de passagem, locais de contemplação – 

miradouros e percursos temáticos”. Relativamente às vias de passagem, a paisagem está ocupada 

numa grande extensão pelo pinheiro-bravo e o eucalipto-comum, ou por povoamentos mistos 

destas duas espécies. 

 

Quanto ao coberto vegetal, predominam, nas áreas de mais difícil acesso, os urzais, os tojais e, 

muito abundantemente, a esteva. O Relatório de Síntese do POACB (2002), refere na vegetação 

do plano de água a presença de 25 endemismos (dez ibéricos e quinze lusitanos) e cerca de 13 

espécies com estatuto conservacionista especial, algumas mesmo com a categoria de espécies 

raras. A principal infestante característica da região, especialmente na época de floração, é a 

acácia. 
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A albufeira constitui, segundo o mesmo documento, uma zona com condições favoráveis à 

ocorrência de anfíbios (salamandra-lusitânica, rã ibérica, etc.) e também uma importante 

comunidade de mamíferos (morcego, lontra, toirão, javali e coelho bravo). Relativamente às 

aves, destacam-se as de rapina e as da ordem dos passeriformes (aves pequenas e cantoras). 

Encontra-se facilmente a garça-real, a garça-branca-pequena e a cegonha branca.  

 

A maioria das espécies nativas de peixes das albufeiras não estão ameaçadas em Portugal, como 

é referido no Plano da Bacia Hidrográfica do Tejo (2000), ressalvando-se a boga-portuguesa, 

uma das espécies ameaçadas que ainda pode ser encontrada na Albufeira de Castelo do Bode. 

Predominam ainda, bogas, barbos (endémicos), e espécies que foram introduzidas como o achigã 

e perca-sol.  

 

Os locais onde é possível apreciar a paisagem (miradouros, vistas panorâmicas) apresentam uma 

predominância dos elementos horizontais – água e céu, com alguma descontinuidade gerada pela 

presença dos aglomerados populacionais e das parcelas envolventes em que se verifica a prática 

agrícola. Como ponto de atracção bastante importante destaque-se o forte relacionamento visual 

de “cerca de 60% dos aglomerados populacionais” de acordo com o relatório de síntese do 

POACB (2002). Dornes é referenciada em vários documentos e endereços relativos à actividade 

turística, pela panorâmica paisagística que se pode obter sobre a Albufeira do Castelo do Bode e 

sobre os telhados da própria aldeia.  

 

As rotas definidas e aconselhadas, quer pela Região de Turismo dos Templários, quer pela 

Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere, são percursos onde se apela a estes elementos da 

paisagem e à importância do coberto vegetal. A paisagem é também o ponto forte nos passeios 

de barco promovidos em diferentes pontos da albufeira, nomeadamente nos circuitos em Dornes 

(Barco Maria Odete), na Lago Azul (Barco de S. Cristóvão) e na Ilha do Lombo (jangada 

motorizada). O percurso de barco mais frequente é usufruído entre Dornes e Castanheira/Lago 

Azul.  

 

A um outro nível de fruição de recursos, não se reconheceu a criação de condições para a 

observação da fauna e/ou flora, nem, por exemplo, para a recolha de frutos silvestres. Existem, 

no entanto, anúncios a percursos interpretativos da natureza, nas acções programadas por parte 

da ADIRN (Associação de Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte), e de outros 

operadores que promovem a animação do território.  
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Não existem, de acordo com o Instituto de Conservação da Natureza, áreas protegidas na zona 

em análise, mas enquanto suporte de actividades recreativas numa área abrangida por um plano 

de ordenamento especial, o POACB (2003) apresenta Zonas de Protecção Total, Zonas de 

Navegação Restrita e Zonas de Sensibilidade Ecológica. 

 

 

3.3.2. Património construído 
 

O património histórico construído merece referência especial na localização de Dornes, com a 

sua Torre Pentagonal (imóvel de interesse público), torre romana com influência templária e a 

Igreja Paroquial de Nª Sra. do Pranto, de origem medieval. 

 

A Torre Pentagonal é, decididamente, pela sua unicidade, emblemática da aldeia e da própria 

região, como se constata, quer nos endereços electrónicos da responsabilidade da Junta de 

Freguesia de Dornes, da Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere e da própria Região de 

Turismo dos Templários, quer nas diferentes brochuras publicadas por estas instituições. A sua 

construção está envolta em lendas e serviu de atalaia defensiva da Ordem do Templo (CDR-

LVT, 1998). Este imóvel faz parte da rota da Região Turismo dos Templários, designada por 

“No rasto dos templários”, conjuntamente com o Castelo dos Templários, o Convento de Cristo 

(Património da Humanidade), e a Igreja e Torre de Vigia de Santa Maria do Olival, todos eles 

situados na cidade de Tomar.  

 

A igreja de Nª Sra. do Pranto, de Dornes, consta da rota da Região de Turismo dos Templários, 

“Rasto do infante”, integradora das mais relevantes Igrejas, Capelas, e Sinagoga da região. 

Ambos, a Torre e a Igreja em Dornes, fazem igualmente parte do “Percurso II” apresentado pela 

Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere. Este percurso integra, ainda, o início de Via-Sacra, 

constituída por catorze cruzeiros entre Paio Mendes e Dornes, que assume a sua relevância nas 

romarias anuais a Dornes. 

 

A localização de Castanheira, também designada por Lago Azul, e em particular a sua piscina 

fluvial, fazem parte do “Percurso I”, proposto pela Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere, que 

se inicia na Igreja Matriz, e que contempla, igualmente, a Ermida de S. Pedro de Castro, 

classificada como imóvel de interesse público. Junto a esta ermida podem ser encontrados os 
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vestígios arqueológicos do Povoado de Cumes. Quanto ao património corrente construído, 

Dornes é a referência de todo o concelho de Ferreira do Zêzere, fazendo parte da Rota das 

Aldeias, anunciada pela Região de Turismo dos Templários. O casario bem preservado da 

pequena aldeia dispõe-se ao longo da encosta até ao rio Zêzere, segundo uma traça medieval e 

com um enquadramento único, conferido pela mancha verde do pinhal e pelo azul da Albufeira 

de Castelo de Bode. Barreiras (Ilha do Lombo) não apresenta património edificado com valor 

arquitectónico especial. A freguesia em que se insere apresenta um extenso conjunto de edifícios 

de carácter religioso e vestígios de uma vila romana, no lugar de Silveira, relativamente perto de 

Castanheira (Lago Azul). Ainda de acordo com o PDMt, há algum património por classificar de 

que se destaca o monumento megalítico, designado por Anta 1, do Vale da Lage.  

 

 

3.3.3. Suporte das actividades recreativas e de lazer 
 
Na área de intervenção delimitada pelo POACB (2003) existiam apenas três praias fluviais, na 

sua margem direita: Castanheira (Lago Azul), Casa Nova e Vila Nova. Desde 2003 foram 

designadas, de acordo com os parâmetros da Comissão Europeia, novas zona balneares, Montes 

e Alverangel, em Tomar, e Aldeia do Mato em Abrantes. Em 2004, Casa Nova deixou de ser 

monitorizada pelo INAG e foi-lhe retirada a designação de água balnear, classificada pela 

Comissão Europeia. Casalinho e Dornes que surgem na Figura 3.1, não estão listados como 

praias fluviais, nem como piscinas fluviais pelo INAG (www.vivapraia.com), não sendo 

monitorizadas, nem possuindo as adequadas infra-estruturas. 

 

Castanheira (Lago Azul), uma das localizações escolhidas para este estudo, assume 

preponderância, por ser a única praia e piscina fluvial que possui infra-estruturas de apoio à 

praia, com carácter permanente. A praia da Castanheira (Lago Azul) é, na margem direita da 

Albufeira, a única praia fluvial que faz parte da Rota da água, apresentada pela Região de 

Turismo dos Templários. É também um local que oferece excelentes condições para a prática do 

remo e da canoagem, sendo frequente poder encontrar equipas nacionais e estrangeiras em treino 

para as provas destas modalidades. Castanheira (Lago Azul) e Barreiras (Ilha do Lombo), são 

dois dos cinco centros náuticos actualmente existentes. Estes centros oferecem várias infra-

estruturas de acolhimento, guarda e manutenção de barcos. O centro náutico em Castanheira é o 

que se encontra mais perto do plano de água, contrastando com o que acontece no território-

produto de Barreiras (Ilha do Lombo). Existem ainda numerosos ancoradouros de carácter 
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particular, especialmente na zona mais a jusante da Albufeira, onde é feito o acesso ao plano de 

água, apesar das restrições previstas. 

 

Fonte: http://www.rtt.ipt.pt/ficheiros/download/mapa_rtt.pdf 
 

Figura 3.1 – Excerto do mapa da Albufeira de Castelo de Bode (s.d.) 
 
Próximo de Dornes, a ponte do Vale da Ursa é um dos locais mais frequentados para a pesca, 

existindo muitos outros locais ao longo da Albufeira que se prestam a esta actividade, a qual tem 

conhecido um grande desenvolvimento. No Plano da Bacia Hídrica do Tejo (2000) faz-se alusão 

às perturbações geradas pelas albufeiras nas espécies autóctones, mas refere-se que hoje as 

albufeiras constituem bons suportes ao recurso pesca, nomeadamente para a pesca desportiva. 

 
Nos territórios em estudo, e nos concelhos que os integram, a oferta de actividades desportivas e 

de lazer é feita na sua maioria através de operadores de animação cultural. Uma recolha não 

exaustiva conduziu a que na zona da Albufeira do Castelo do Bode apareçam disponibilizadas as 

actividades seguintes: Wakeboard, Ski-Náutico, Ski-Biscuit ou Ski-Bob, Motas de Água e Jet-

Skis, Jangadas, Windsurf, Canoagem, Mergulho, Cordas, Escalada, Jangadas, Marcha, 

Orientação, Rafting, Rappel, Slide, BTT e Percursos Pedestres. 

 
O troço da albufeira entre Barreiras e Serra tem sido apontado como localização ideal para uma 

pista internacional de remo, complementada com a construção das adequadas infra-estruturas. Os 

percursos pedestres são anunciados por vários operadores, que procedem a pedido à sua 

organização, o que acontece também com a maior parte das outras actividades. Mais raros são os 
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passeios a cavalo com guia, existindo próximo de Dornes e de Ferreira do Zêzere um centro 

equestre, que disponibiliza igualmente outras formas de lazer. A região usufrui, ainda, da Volta 

Aérea ao Lago Azul, beneficiando da existência de um aeródromo em Valadas, junto a 

Castanheira. Esta infra-estrutura beneficiou de melhorias nas suas infra-estruturas, de forma a 

melhorar as condições de utilização da pista, também através da ADIRN e do apoio do LEADER 

II. 

 
 
3.3.4. Tradição cultural e saber-fazer 
 
A crescente valorização dos sabores e aromas tradicionais surge associada a uma procura mais 

generalizada dos factores distintivos da região, e que o marketing pode veicular na sua proposta 

de posicionamento dos territórios em estudo. A ADIRN, enquanto entidade que promove os 

produtos do Ribatejo Norte, procedeu à recolha do artesanato e dos sabores tradicionais e à 

criação de locais privilegiados para a sua exposição e venda ao público (algumas vezes com os 

artesãos a trabalhar ao vivo). Nos concelhos em estudo existem duas lojas, uma em Tomar e 

outra em Ferreira do Zêzere.  

 
A ADIRN promove a dinamização dos produtos de qualidade, em particular do vinho e do mel 

da região, que gozam do direito a utilizar as suas denominações de origem. Outros produtos 

tradicionais, como o queijo, os frutos secos, o fumeiro, o azeite e o vinagre, são igualmente 

promovidos pelas lojas atrás referidas. Também as compotas e outros doces tradicionais 

compõem o lote de produtos já apoiados por algumas políticas específicas ligadas à procura. Na 

freguesia da Serra, não muito longe do território-produto Barreiras (Ilha do Lombo), surge uma 

das adegas que integra o percurso IV, designado por Tesouro Manuelino – Castelo dos 

Templários, promovida pela Rota do Vinho do Ribatejo. A Encosta do Sobral dispõe de cerca de 

75 ha de vinha produzindo vinho regional ribatejano. 

 
No Mel do Ribatejo Norte distinguem-se várias denominações tradicionais, uma delas a da 

“Albufeira do Castelo do Bode”, abrangendo as freguesias de Águas Belas, Beco, Dornes, 

Ferreira do Zêzere, Igreja Nova, Paio Mendes e Pias, do concelho de Ferreira do Zêzere e as 

freguesias de Asseiceira, Junceira, Olalhas, São Pedro da Serra, do concelho de Tomar e ainda, 

as freguesias de Tancos e Praias do Ribatejo do concelho de Vila Nova da Barquinha.  
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A ADIRN, através do LEADER II, tem também apoiado a produção e a venda de compotas 

caseiras de uma empresa de Ferreira do Zêzere. Ainda no domínio dos saber-fazer, no artesanato, 

a olaria, a cestaria e a cerâmica, são de um modo geral as actividades dominantes na região. 

Dornes destaca-se na cestaria e no fabrico de rodilhas, e Ferreira do Zêzere nas peças feitas em 

verga e vime, mantas de trapos, colchas e toalhas tecidas em teares manuais. Associados às 

características endógenas destes territórios surge a produção dos abrangéis – barcos tradicionais 

de três tábuas construídos em Dornes. A listagem dos operadores envolvidos nos territórios, 

neste domínio do saber-fazer, pode ser encontrada no Anexo 3.6.   

 
Os dois concelhos de Tomar e de Ferreira do Zêzere, que integram os territórios rurais em 

estudo, apresentam muitas manifestações religiosas profundamente enraizadas na tradição 

popular enriquecidas com os ritos pagãos ligados à fertilidade. O Círio a Dornes (7ª Segunda-

feira após a Páscoa) é referência, não só para a população mais próxima, mas que se estende aos 

concelhos vizinhos que realizam igualmente os seus círios em Dornes, nos fins-de-semana 

seguintes. Este culto ao Espírito Santo é expresso na sua maior grandeza pela manifestação 

periódica (de quatro em quatro anos), conhecida a nível a nacional – a Festa dos Tabuleiros, em 

Tomar. Em Dornes realiza-se a 15 de Agosto, a Romaria de Nossa Senhora do Pranto, que atrai 

muitos turistas a Dornes, intimamente ligada à lenda em que Guilherme de Paiva, seguindo as 

visões da Rainha Santa Isabel, achou uma imagem da Virgem Maria com o Santíssimo Filho 

morto nos seus braços.  

 
No caso em estudo torna-se importante caracterizar os grupos de utilizadores que procuram as 

amenidades suportadas pelos territórios rurais seleccionados, de forma a conhecer as 

necessidades destes possíveis públicos-alvo, permitindo que a oferta territorial dirija as suas 

actuações para a sua satisfação. Nesse sentido foram elaboradas fichas de atributos para todas as 

freguesias dos dois concelhos, de Tomar e de Ferreira do Zêzere, apresentadas no Anexo 3.1, 

reforçando o conhecimento do local e que determinaram a escolha dos locais em que poderiam 

ser realizados os inquéritos.  

 
Os territórios, necessariamente heterogéneos, convertem-se em fontes de vantagens 

competitivas, permitindo a diferenciação e determinando a questão de como as amenidades que 

suportam podem influenciar a sua capacidade de atrair pessoas (residentes ou não) e 

investidores, nestas novas procuras do rural. Para os locais seleccionados para o estudo foram 

elaboradas fichas de atributos das amenidades rurais que se apresentam, de seguida, neste ponto. 
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3.3.5. Fichas de atributos das amenidades rurais presentes nos locais em estudo 

3.3.5.1. FICHA DE ATRIBUTOS DAS AMENIDADES RURAIS PRESENTES EM DORNES (Albufeira da Barragem do Castelo do Bode) 

DESCRIÇÃO: Dornes situa-se no concelho de Ferreira do Zêzere, sobranceira a este rio. Com uma área de aproximadamente 22,1 km2 , alguma pequena agricultura e pecuária e predominância 

da exploração florestal do tipo familiar. Destaque para a existência de uma serração de madeiras, construção de barcos tradicionais, exploração avícola e empresas de construção civil. Pela 

paisagem e infra-estruturas existentes, há a possibilidade de potenciar o turismo rural e mesmo religioso, conjugando com a gastronomia, os produtos e o artesanato locais. Existe algum pequeno 

comércio de bens e serviços. 

 ATRIBUTOS Observações 

Elemento(s) de natureza geológica excepcional(is): 
 Grutas  
 Furnas  
 Objectos erodidos  
 Miradouros naturais Dornes (“península”) 

 Outros  
Beleza histórico-cultural assinalável: 

 Castelos  
 Igrejas, capelas, locais de culto Igreja Paroquial de Nª Sr.ª do Pranto – Imóvel de interesse público 

 Núcleos de vestígios arqueológicos  
 Pelourinhos  
 Outros: Torre Templária – Imóvel de interesse público 

Tradição cultural excepcional e saber-fazer: 
 Festas, Feiras e Romarias Círio a Dornes 
 Danças e cantares populares Cantar das almas 
 Modos de produção tradicionais/produções em risco de desaparecerem  
 Lendas e tradições, usos e costumes Lenda de N. Sra. do Pranto 
 Artesanato Barco tradicional-abrangéis; Rodilhas 

 Linguagens próprias a um território  
Património industrial e artesanal: 

 Moinhos  
 Lagares de azeite Lagar de S. Guilherme – reconvertido para restaurante e apoio a parque de campismo 
 Azenha, Rodas hidráulica, …  
 Espigueiros,   
 Outros:  
 Museus etnográficos, museus rurais  

Quadro de vida residencial: 
 Tranquilidade  
 Ruralidade  



 

 

100

FICHA DE ATRIBUTOS DAS AMENIDADES RURAIS  (Dornes - Continuação) 

 Remoto  
 Ar puro  

Património construído corrente: 
 Características únicas das habitações ou dos aglomerados populacionais Aglomerado “urbano” de Dornes 

 Imóveis de interesse público reconhecido  
Sabores naturais: 

 Aromas da natureza Directamente consumida em passeios 
 Oferta de produção alimentar local Mel DOC 
 Gastronomia Ensopado de peixe, Doces Santos 

Cenário de beleza paisagística/Diferenciação local pelo carácter da paisagem: 
 Paisagens excepcionais:  
  Naturais  

  Humanizadas Barragem do Castelo do Bode 
(segundo maior lago artificial da Europa) 

 Paisagens correntes:  
  Naturais  
  Humanizadas  

Espaços /Recursos suporte de actividades recreativas: 
 Planos/Cursos de água disponibilizados  
  Para banhos e lazer, de acordo com a classificação atribuída  
  Pesca  
  Navegação recreativa  Percursos de barco 

  Suporte de competições desportivas com prévia autorização  
  Suporte de aprendizagem e treino de esqui aquático  
  Suporte da prática de actividades de lazer Esqui, remo, windsurf 

 Florestas Multifuncionais  
  Percursos para passeios, percursos interpretativos Presença em quatro rotas e percursos 

  Recolha livre de frutos, bagas, etc.  
 Reservas de caça  

 Infra-estruturas de fauna/flora de valor ecológico reconhecido  
 Identificação de espécies animais ou vegetais de ameaçadas  

Recurso natural de utilidade sanitária: 
  Captação de água  
  Uso termal  

Exemplares vegetais de interesse público: 
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3.3.5.2. Ficha de atributos das amenidades rurais presentes em Castanheira / Lago azul (Albufeira da Barragem do Castelo do Bode) 

DESCRIÇÃO: Castanheira (Lago Azul) era uma antiga aldeia que ficou submersa pela albufeira, tendo surgido a praia fluvial da Castanheira, também designada por Lago Azul. Integra-se na 

freguesia da Ferreira do Zêzere, com cerca de 37,6 km2. Alguma agricultura e agro-indústrias. 

 ATRIBUTOS Observações 

Elemento(s) de natureza geológica excepcional(is): 
 Grutas  
 Furnas  
 Objectos erodidos  
 Miradouros naturais S. Pedro de Castro 

 Outros  
Beleza histórico-cultural assinalável: 

 Castelos  
 Igrejas, capelas, locais de culto S. Pedro de Castro 
 Núcleos de vestígios arqueológicos Povoado de Cumes 

 Pelourinhos  
 Outros:  

Tradição cultural excepcional e saber-fazer: 
 Festas, Feiras e Romarias  
 Danças e cantares populares  
 Modos de produção tradicionais/produções em risco de desaparecerem  
 Lendas e tradições, usos e costumes  
 Artesanato Madeira, verga e vime, mantas de trapos e lãs 

 Linguagens próprias a um território  
Património industrial e artesanal: 

 Moinhos  
 Lagares de azeite  
 Azenha, Rodas hidráulica, …  
 Espigueiros,   
 Outros:  
 Museus etnográficos, museus rurais  

Quadro de vida residencial: 
 Tranquilidade  
 Ruralidade  
 Remoto  
 Ar puro  

Património construído corrente: 
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FICHA DE ATRIBUTOS DAS AMENIDADES RURAIS (Castanheira/Lago Azul - Continuação) 

 Características únicas das habitações ou dos aglomerados populacionais  
 Imóveis de interesse público reconhecido  

Sabores naturais: 
 Aromas da natureza Pinhais e eucaliptais, estevas em flor 

 Oferta de produção alimentar local  

 Gastronomia Cabrito com grelos tigeladas bons maridos areias 
Leitão à Ferreirense 

Cenário de beleza paisagística/Diferenciação local pelo carácter da paisagem: 
 Paisagens excepcionais:  
  Naturais  
  Humanizadas Barragem do Castelo do Bode (segundo maior lago artificial da Europa) 

 Paisagens correntes:  
  Naturais  
  Humanizadas  

Espaços /Recursos suporte de actividades recreativas: 
 Planos/Cursos de água disponibilizados  
  Para banhos e lazer, de acordo com a classificação atribuída Praia Fluvial da Castanheira (Lago Azul) 
  Pesca Pesca à linha 
  Navegação recreativa  Passeio de barco (S. Cristóvão) / Clube náutico Lago Azul Zenautica 
  Suporte de competições desportivas com prévia autorização  
  Suporte de aprendizagem e treino de esqui aquático Aulas de esqui aquático 

  Suporte da prática de actividades de lazer Canoagem, vela, wakeboard, aluguer de motas de água e de jangadas 
 Florestas Multifuncionais  
  Percursos para passeios, percursos interpretativos  

  Recolha livre de frutos, bagas, etc.  
 Reservas de caça  
 Infra-estruturas de fauna/flora de valor ecológico reconhecido  
 Identificação de espécies animais ou vegetais de ameaçadas  

Recurso natural de utilidade sanitária: 
  Captação de água  

  Uso termal  
Exemplares vegetais de interesse público: 
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3.3.5.3. Ficha de atributos das amenidades rurais presentes em Barreiras/Ilha do Lombo (Albufeira da Barragem do Castelo do Bode) 

DESCRIÇÃO: Barreiras, é um pequeno povoado que pertence à freguesia da Serra, e está sobranceira ao rio Zêzere, em frente da Ilha do Lombo.  

 ATRIBUTOS Observações 

Elemento(s) de natureza geológica excepcional(is): 
 Grutas  
 Furnas  
 Objectos erodidos  
 Miradouros naturais  
 Outros Piscina natural com queda de água 

Beleza histórico-cultural assinalável: 
 Castelos  
 Igrejas, capelas, locais de culto  
 Núcleos de vestígios arqueológicos  
 Pelourinhos  
 Outros: Anta 1 do Vale da Lage (roteiro do megalítico) 

Tradição cultural excepcional e saber-fazer: 
 Festas, Feiras e Romarias Participação na Festa dos Tabuleiros em Tomar 
 Danças e cantares populares  
 Modos de produção tradicionais/produções em risco de desaparecerem  
 Lendas e tradições, usos e costumes Lendas relacionadas com S. Bartolomeu 

 Artesanato  
 Linguagens próprias a um território  

Património industrial e artesanal: 
 Moinhos  
 Lagares de azeite  
 Azenha, Rodas hidráulica, … Azenha 

 Espigueiros,   
 Outros:  
 Museus etnográficos, museus rurais  

Quadro de vida residencial: 
 Tranquilidade  

 Ruralidade  
 Remoto  
 Ar puro  

Património construído corrente: 
 Características únicas das habitações ou dos aglomerados populacionais  
 Imóveis de interesse público reconhecido  
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FICHA DE ATRIBUTOS DAS AMENIDADES RURAIS (Barreiras/Ilha Do Lombo - Continuação) 

Sabores naturais: 
 Aromas da natureza Pinhal, Eucaliptal 

 Oferta de produção alimentar local  
 Gastronomia Lampreia, Cabrito, Bucho recheado, Queijadinhas, Castanhas doces 

Cenário de beleza paisagística/Diferenciação local pelo carácter da paisagem: 
 Paisagens excepcionais:  
  Naturais  
  Humanizadas Barragem do Castelo do Bode (segundo maior lago artificial da Europa) 

 Paisagens correntes:  
  Naturais  
  Humanizadas  

Espaços /Recursos suporte de actividades recreativas: 
 Planos/Cursos de água disponibilizados  
  Para banhos e lazer, de acordo com a classificação atribuída  
  Pesca  
  Navegação recreativa  Tem operador náutico “A barcaça” 

  Suporte de competições desportivas com prévia autorização  
  Suporte de aprendizagem e treino de esqui aquático  
  Suporte da prática de actividades de lazer Escola de vela de Tomar 

 Florestas Multifuncionais  
  Percursos para passeios, percursos interpretativos  
  Recolha livre de frutos, bagas, etc.  
 Reservas de caça  
 Infra-estruturas de fauna/flora de valor ecológico reconhecido  
 Identificação de espécies animais ou vegetais de ameaçadas  

Recurso natural de utilidade sanitária: 
  Captação de água  
  Uso termal  

Exemplares vegetais de interesse público: 
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A análise preocupou-se com a caracterização socioeconómica dos grupos de utilizadores e com o 

seu comportamento de escolha e de consumo do rural, e em que é igualmente fundamental 

compreender a diversidade do rural. Os concelhos de Ferreira do Zêzere e de Tomar, objecto 

desta análise, localizam-se em áreas rurais de indústrias e serviços, de acordo com a 

apresentação resultante do projecto de investigação AGRO 62 (Baptista, 2006b) sobre a 

diversidade do rural. No entanto, os locais de inquérito, e de forma geral, todos os povoados que 

marginam a albufeira da Barragem do Castelo de Bode, apresentam características de um rural 

de baixa densidade. Ainda relativamente à caracterização destas regiões, e de acordo com a 

matriz que resultou da aplicação dos indicadores Dinâmica Socioeconómica e Competitividade 

Sectorial da agricultura, já apresentada em 2.2.3. (Figura 2.2), os locais onde foram realizados os 

inquéritos enquadram-se nas fichas com os códigos D2,1 e D14,2, referentes aos territórios 

Ferreira do Zêzere/Sertã e Pinhal Interior Sul / Médio Tejo, que se apresentam no Anexo 3.7. 

 

Outra caracterização existente, que importa conhecer no que respeita a estes dois concelhos, e 

que não foi debatida em 2.2.3, foi apresentada num estudo coordenado por Vitorino (2004) 

resultante de uma análise empírica ao desenvolvimento e à ruralidade em Portugal. Nesse estudo 

definiram-se, em primeiro lugar, zonas razoavelmente homogéneas suficientemente 

diferenciadas entre si, que designaram por Zonas Problemáticas do III Quadro Comunitário de 

Apoio (III QCA). A análise comportou também o estudo das questões ligadas ao eixo agro-rural 

sendo apresentadas quatro Zonas de Potencialidades Agro-Rurais, que designaram, 

nomeadamente por Rural social, Rendibilidade agrícola, Rural misto e Dinâmica populacional.  

 

Decorrente destas classificações, são apresentadas as zonas obtidas por intersecção dos dois 

conjuntos obtidos previamente, das zonas problemáticas do III Quadro Comunitário de Apoio e 

potencialidades agro-rurais. Para a Região de Lisboa e Vale do Tejo, e especificamente para os 

concelhos de Ferreira do Zêzere e de Tomar, são apresentadas as designações “Áreas rurais 

fragilizadas do interior” e “Áreas fragilizadas com rendibilidade agrícola” respectivamente, 

caracterizando-os quanto às suas necessidades e/ou potencialidades. Assim as “Áreas rurais 

fragilizadas do interior” (Fragilidades e Rural misto) agregam concelhos em que persiste um 

modelo social de agricultura, que apresentam potencialidades em termos de ambiente e de 

paisagem e que necessitam de apoio, quer para as iniciativas de desenvolvimento local, quer para 

outras intervenções exógenas. Quanto a Tomar, caracteriza-se, à semelhança de outros concelhos 

incluídos na categoria “Desenvolvimento intermédio em espaço rural” (Oportunidades e Rural 
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misto) por um “um nível de desenvolvimento intermédio territorialmente consolidado, devendo 

ser complementado com o estímulo à atracção”.  

 

No capítulo seguinte apresentam-se as diversas etapas da investigação realizada, justificando, em 

cada passo, as determinantes metodológicas que estiveram subjacentes às opções que foram 

tomadas, decorrentes, nomeadamente, das informações sobre as unidades territoriais 

seleccionadas reunidas ao longo deste capítulo. 
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CAPÍTULO 4 – OBJECTIVOS DO ESTUDO E METODOLOGIA 
UTILIZADA 

 

 

Na primeira parte desta dissertação identificou-se um quadro conceptual de marketing, passível 

de ser aplicado aos territórios rurais. A literatura revista na primeira parte indicia um consumo 

crescente do rural pelos urbanos, associado a uma utilização predominantemente ligada ao lazer 

e à recreação. Pretendendo-se que a investigação incida particularmente na necessidade de 

conhecer o perfil dos utilizadores do território, há que escrutinar as suas atitudes e percepções no 

consumo das amenidades rurais. Nos subpontos seguintes definem-se as orientações da 

investigação, descrevendo-se os procedimentos que conduziram à elaboração do inquérito e 

apresentando algumas considerações sobre a análise apropriada da informação obtida. 

 

 

4.1. MODELO CONCEPTUAL DE SUPORTE À INVESTIGAÇÃO DE 

MARKETING TERRITORIAL  
 

Para a construção de um modelo tem que se identificar as determinantes que levam um utilizador 

do território a aceitar residir, visitar ou investir num território específico e as razões que poderão 

levar a ficar satisfeito com essa decisão/escolha. Não sendo conhecidos modelos que integrem os 

diversos factores que ajudam a explicar a formação das preferências e escolhas dos utilizadores 

do território, procurou-se encontrar e explicar as relações entre variáveis e associações das 

mesmas – entre as características dos utilizadores, os elementos que podem intervir na tomada de 

decisão de escolha de um território para utilização, as expectativas concretizadas e as 

expectativas goradas. Considerando um crescente consumo dos territórios rurais, a que se 

adicionam as preocupações de natureza ambiental, e as preocupações também crescentes em 

evitar a marginalidade, preconiza-se o tratamento dos territórios como um produto com 

características intrínsecas muito próprias e com utilizadores que se podem identificar e, 

eventualmente, segmentar. Assim, admite-se à partida que:  
 

1. O território rural é passível de se constituir como um produto do marketing territorial; 

2. Os utilizadores (visitantes) mais frequentes dos territórios rurais são urbanos, com maior 

nível educacional e com rendimentos superiores. 
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Uma das preocupações centrais do inquérito que foi realizado prende-se com a identificação das 

amenidades ou tipos de amenidades procuradas. A sua fruição conduz a uma escala de graus de 

satisfação, e à recomendação, ou não, das mesmas para outros públicos. Assim, pretendeu-se 

averiguar se: 
 

1. Existem diferentes comportamentos de utilização dos territórios rurais, e das amenidades 

rurais por ele suportadas; 

2. É possível identificar diferentes grupos de utilizadores (visitantes) do território face ao 

grau de satisfação percepcionado na utilização das amenidades rurais. 

 

Recorrendo à definição da OCDE (1999), já apresentada no ponto 2.2, será de esperar que sejam 

identificadas amenidades rurais passíveis de gerarem ou incrementarem a atractividade dos 

territórios rurais, as quais poderão ser utilizadas pelos responsáveis pela oferta territorial como 

elemento diferenciador no âmbito de uma estratégia de marketing. 

 

 

4.2. OPERACIONALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO  
 

A análise ao potencial de atractividade das amenidades rurais requer o conhecimento 

aprofundado das suas particularidades, e implica a existência de um sistema de recolha e análise 

de informação bem adaptado ao ambiente que se pretende caracterizar. A obtenção desta 

informação primária visa conhecer as motivações, as expectativas e as atitudes perante o espaço 

rural, dos utilizadores dos territórios rurais, actuais e potenciais, para poder determinar o modo 

mais eficaz de aplicação das ferramentas de marketing ao consumo das amenidades suportadas 

pelos territórios rurais em estudo, seleccionados pelo seu elevado potencial de atracção. Recorrer 

ao inquérito consiste na forma mais adequada para reunir informação primária, quando se deseja 

identificar atitudes, preferências e outras características do comportamento de utilização das 

amenidades rurais. 

 

A partir dos objectivos definidos e das hipóteses colocadas, entendeu-se ser necessário recolher 

informação primária que permitisse esclarecer diversos aspectos determinantes do uso do 

território, nomeadamente: 
 

- as características sociodemográficas dos utilizadores; 

- os objectivos de permanência no território; 
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- as motivações da sua presença no território; 

- o contexto em que ocorre a utilização do território; 

- o grau de implicação com o território; 

- as atracções e os benefícios percepcionados na sua utilização; 

- os riscos percebidos na escolha do território e/ou na utilização das amenidades rurais; 

- as fontes de informação existentes e a comunicação que é realizada; 

- a estimativa de despesa, por dia, por utilizador; 

- a forma como a oferta territorial interpreta o comportamento de utilização; e 

- a reacção da oferta territorial às necessidades dos utilizadores. 

 

Para obter informação primária sobre a utilização dos territórios rurais preconiza-se a realização 

de inquéritos, suportados por questionários mais ou menos estruturados, de modo a caracterizar a 

procura e a oferta territoriais, e atingir os objectivos definidos anteriormente. Conhecidas as 

vantagens e os inconvenientes dos diversos métodos de recolha de informação, e ponderadas as 

dificuldades de aplicação aos territórios rurais e à população que se pretende estudar, optou-se 

por aplicar um inquérito com base num questionário estruturado dirigido aos utilizadores das 

amenidades rurais, e num guião de entrevista aos dinamizadores da oferta territorial (Anexos 4.1 

4.2 respectivamente). 

 

 

4.3. ELABORAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO INQUÉRITO E GUIÃO DE 

ENTREVISTA 
 

A natureza deste estudo, com as limitações de custo inerentes, e o período limitado em que 

decorreram os inquéritos, não afectarão, a credibilidade dos resultados obtidos. O inquérito aos 

utilizadores dos territórios rurais foi estruturado organizando as questões em grandes conjuntos, 

a saber: 
 

 Perfil do inquirido; 

 Caracterização da utilização; 

 Comportamento de utilização do território; 

 Percepções na utilização das amenidades rurais; e 

 Informações complementares. 
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Ainda que menos estruturado, pode considerar-se que o guião de entrevista aos operadores que 

dinamizam os territórios rurais em estudo está igualmente repartido em grandes questões: 
 

 Perfil da empresa/instituição; 

 Recursos territoriais; 

 Oportunidades/debilidades do território; 

 Acções de comunicação realizadas; e 

 Informações complementares. 
 

A primeira versão do questionário dirigido aos utilizadores do território, resultante da revisão da 

literatura e da inventariação das amenidades de todos os concelhos de Tomar e Ferreira de 

Zêzere, mostrou-se demasiado extensa.  

 

Como se recomenda, foram tomadas algumas precauções no que se refere à elaboração e à 

aplicação do questionário. O pré-teste ao questionário dos utilizadores do território, foi realizado 

junto de 10 respondentes, com o objectivo de avaliar da necessidade de reformulação e 

reordenamento de algumas questões. Foram utilizadas questões abertas, fechadas, pré-

formatadas e escalas de atitude de acordo com a classificação proposta por Lindon et al. (2004). 

Neste pré-teste pretendeu-se obter igualmente informação sobre a natureza das questões e a 

formalização da sua exposição, de modo a evitar más interpretações, quer por ambiguidade do 

seu sentido, quer por uma inadequada ou difícil construção frásica, por exemplo. O pré-teste 

forneceu ainda informações sobre a extensão do questionário, sobre quadros ou questões que 

exigiam um grande esforço de memória ou se eventualmente se estavam a utilizar conjuntos 

insuficientes ou porventura menos adequados de opções de resposta. Foi pedido aos 

respondentes que neste pré-teste mencionassem todas as eventuais dúvidas, expressões 

ambíguas, questões ou aspectos mal compreendidos, de forma a minorar dificuldades de 

aplicação do questionário final. Foram feitos alguns ajustamentos, nomeadamente a eliminação 

de algumas questões, a ordenação de alguns grupos de questões, e a apresentação das diferentes 

amenidades nas questões 6 a 9. O pré-teste permitiu, ainda, diminuir o número de questões 

abertas e levou à não utilização da expressão amenidades rurais. Após a revisão originada pelo 

pré-teste, considerou-se que o questionário (Anexo 4.1) estava em condições de ser aplicado 

eficazmente na recolha de informação. 

 

A realização das entrevistas ocorreu nos meses de Junho, Julho e Agosto de 2006, em diferentes 

períodos do dia, da semana e do fim-de-semana. Da observação já feita, no ano anterior, 
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determinou-se que se deveria começar pelas 10 horas, nos períodos da manhã, não ultrapassando 

as 18.30h no período da tarde, face à grande diminuição do número de potenciais inquiridos 

presentes.  

 

Vicente et al. (1996) referem que “são frequentemente utilizados nos estudos por sondagem, para 

recolha de dados (…) a entrevista pessoal, a entrevista telefónica e o inquérito postal”. 

Conhecidas as vantagens e inconvenientes da aplicação do questionário, via postal e via 

telefónica, seria necessário obviar a uma possível baixa taxa de respostas, ou a um mais difícil 

processo amostral, respectivamente. Optou-se neste estudo pela aplicação do questionário por 

entrevista pessoal, realizada pela candidata e, sempre que possível, com a ajuda de um 

colaborador, que diferiu em cada um dos locais de inquérito e a quem foi necessário prestar 

alguma formação complementar ao fornecimento do questionário do inquérito. Procurou-se 

evitar possíveis enviesamentos, provocados, por exemplo, por uma eventual selecção dos 

inquiridos pelo entrevistador, escolhendo apenas aqueles que se mostrassem mais acessíveis ou 

que mais facilmente se disponibilizassem a cooperar.  

 

As vantagens deste método de recolha de informação determinaram a sua escolha, apesar de ser 

bastante oneroso. Na verdade, a possibilidade de estar face a face com o inquirido permite aferir 

mais facilmente da verdade da resposta dada, e permite obter uma taxa mais elevada de respostas 

completas. Estando presente, o entrevistador pode explicar ao inquirido o que lhe é pedido, 

conseguindo igualmente, através do contacto pessoal, demover a falta de interesse ou mesmo a 

desistência. Exige, no entanto, uma maior supervisão do processo de recolha de informação, com 

uma duração mais elevada do trabalho de campo e uma boa formação dos entrevistadores, para 

que, entre outros cuidados, não influenciem os inquiridos com os seus comentários. Foi decidido 

que, se o inquirido acedesse, o questionário seria auto-administrado, evitando a possibilidade de 

um registo ou uma interpretação diversa por parte dos entrevistadores e minimizando possíveis 

influências sentidas pelos inquiridos nas respostas às diversas questões. Foi também indicado 

que a cada entrevistado fosse explicado qual o objectivo da recolha de informação, assumindo-se 

a confidencialidade dos dados.  

 

Pretendeu-se que o questionário fosse abrangente, em termos de variáveis, que permitissem 

perspectivar o futuro do território em estudo, quer quanto a visitas, quer na elaboração de um 

eventual quadro residencial. A população-alvo do inquérito aos utilizadores do território, foi 

constituída por portugueses e estrangeiros, de ambos os sexos, com idade mínima de 15 anos, 
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que se encontrassem de visita ou residissem, em qualquer um dos locais escolhidos neste espaço 

rural. Para a sua concretização foi elaborado um questionário estruturado e bilingue (português e 

inglês), prevendo a possibilidade de obter um perfil para visitantes estrangeiros (Anexo 4.1).  

 

No que respeita às entrevistas aos dinamizadores da oferta territorial questionou-se a sua opinião 

e o grau de importância atribuída a alguns critérios de diferenciação dos serviços oferecidos, face 

aos seus públicos-alvo. Procurou-se avaliar se as expectativas destes dinamizadores, são 

verificadas junto dos utilizadores, nomeadamente em termos de amenidades fundamentais para a 

atractividade, e também, quanto às necessidades prioritárias para o desenvolvimento do 

território. Elaborou-se um guião de apoio à entrevista, que pode ser consultado no Anexo 4.3. 

 

O delineamento do plano amostral, nomeadamente a identificação da população-alvo, pela 

definição da população a inquirir, a escolha da técnica amostral e o cálculo da dimensão da 

amostra mais adequada implicou a tomada de algumas decisões face às inúmeras restrições 

encontradas. As etapas dedicadas à selecção dos elementos da amostra e ao método de recolha da 

informação são sintetizadas nas páginas seguintes.  

 

 

4.4. PLANO DE AMOSTRAGEM 
 

Nas aplicações empíricas de determinada metodologia procura-se, em geral, obter resultados que 

sejam generalizáveis às populações de onde é extraída a amostra, isto é, que permitam a 

inferência estatística. Voltando a citar Vicente et al. (1996), “só com a utilização de amostras 

aleatórias é possível conhecer o grau de confiança dos resultados, mas em contrapartida, são as 

amostras não aleatórias que possibilitam a conclusão mais rápida do estudo e com o menor 

custo”.  

 

Existem dois tipos de amostragem – probabilística ou aleatória e não-probabilística ou não-

aleatória. No primeiro tipo, as amostras são obtidas de forma aleatória, isto é, garantindo-se que 

todo e qualquer elemento da população tem igual probabilidade de ser escolhido para a amostra. 

O princípio da aleatoriedade exige que, no momento de selecção da amostra, se considere toda a 

população a inquirir, isto é esta seja conhecida, sendo imprescindível dispor de uma base de 

amostragem. No tipo de amostragem não-aleatória a probabilidade de um determinado elemento 



 

 114

pertencer à amostra não é igual à dos restantes elementos, podendo ser, ou não, representativa da 

população em estudo (Maroco, 2003).  

 

A amostra utilizada neste estudo é uma amostra não probabilística, uma vez que não existe uma 

base de amostragem dos utilizadores do território ou dos seus utilizadores potenciais. Não sendo 

conhecidos estudos semelhantes que nos permitam tirar indicações sobre a dimensão da amostra 

a utilizar, nem ser praticável a constituição de uma amostra probabilística, reforça-se a questão 

da escolha do processo a utilizar nesta amostragem. A mesma razão levou a que não se optasse 

pelo método das quotas independentes, uma vez que não se conhecia qualquer proporção de 

representação das variáveis, a respeitar na população a inquirir. De acordo com Maroco (2003), 

poderá classificar-se a amostra usada no tipo de amostragem acidental, casual ou conveniente: no 

caso, os que se encontravam acidentalmente no território em estudo no momento de realização 

do inquérito.  

 

A amostra foi definida como de cerca de 200 indivíduos, número resultante da consideração 

simultânea do “Critério do esforço mínimo” e do “Critério das Rules of Thumb” (critérios 

baseados na experiência) (Hill, 2000), de acordo com os quais a amostra é dimensionada tão 

grande quanto possível dentro dos limites dos recursos disponíveis, com o objectivo de estimar a 

dimensão mínima da amostra que possibilite efectuar uma análise estatística dos dados. Após a 

constituição da amostra, proceder-se-á, num primeiro procedimento, à sua caracterização, 

recorrendo à análise descritiva. Num procedimento posterior, pretende-se inferir acerca dos 

valores dos parâmetros da população de onde foi obtida a amostra. O Quadro 4.1 resume a ficha 

técnica deste estudo, relativa ao inquérito aos utilizadores do território. 
 

Quadro 4.1 – Ficha técnica de amostragem 
 

Universo 
Utilizadores actuais e potenciais dos territórios da 

margem direita da albufeira da Barragem de Castelo 
de Bode, maiores de 15 anos 

Locais de inquérito Dornes, Lago Azul e Ilha do Lombo 

Dimensão da amostra 200 entrevistas; 175 validadas 

Tipo de amostragem Por conveniência 

Medidas de controlo Aplicação prévia de 10 questionários 

Data do trabalho de campo Julho a Setembro de 2006 
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4.5. METODOLOGIAS DE ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DOS 

RESULTADOS 
 

Nesta etapa procedeu-se ao tratamento e à análise da informação recolhida, tendo sido utilizado o 

pacote estatístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) na sua versão 15. Antes de 

iniciar o processo de apuramento dos resultados da investigação, os questionários recolhidos 

foram criteriosamente verificados para se detectarem aqueles que não poderiam ser validados e, 

consequentemente, apresentados para tratamento. Na fase seguinte, de preparação de dados para 

a análise, procedeu-se à codificação da informação obtida, com vista à introdução na base de 

dados do SPSS. A codificação dos dados recolhidos foi feita em função do tipo de questões 

presentes, sendo necessariamente cuidadosa no caso das questões abertas e pré-formatadas. 

 

De acordo com Maroco (2003), as variáveis a analisar, qualitativas, são “variáveis cuja escala de 

medida apenas indica a sua presença em categorias de classificação discreta exaustivas e 

mutuamente exclusivas.” Estas variáveis qualitativas podem ser medidas numa escala nominal, 

ordinal, intervalar ou de razão. Neste estudo foram consideradas variáveis qualitativas, nominais 

e ordinais, também designadas por variáveis categóricas, pois os valores que assumem podem ser 

considerados categorias. As primeiras, são variáveis medidas em classes discretas, mas em que 

não é possível estabelecer à partida um qualquer tipo de qualificação ou ordenação, enquanto as 

segundas englobam variáveis medidas em escalas discretas entre as quais é possível definir uma 

certa ordem, segundo uma relação descritível mas não quantificável. Na elaboração desta base de 

dados foram ainda definidas diversas outras características: nome e tipo da variável, descrição da 

variável e dos seus valores, códigos para os valores em falta e as respectivas escalas de medida.  

 

A análise de variáveis qualitativas, de acordo com Maroco (2003), “passa normalmente pelo 

estudo das proporções de cada uma das realizações ou classes da variável”, normalmente 

utilizando métodos não paramétricos. No caso em estudo foram realizadas essas análises, mas 

para esta dimensão da amostra, que se pode considerar grande, o teorema do limite central 

garante uma aproximação razoável da distribuição amostral das proporções à distribuição 

normal. O mesmo é aplicável para o teste da normalidade, cuja realização ultrapassa o facto de o 

SPSS não testar a priori os pressupostos que são necessários para a utilização de determinados 

testes (Maroco, 2003).  
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A análise da informação recolhida num inquérito pressupõe, numa primeira etapa, uma análise 

questão a questão, utilizando métodos clássicos descritivos, determinando-se normalmente as 

frequências (absolutas e relativas) de cada variável envolvida, sempre tendo em atenção os 

aspectos a que se pretende chegar, com as questões aplicadas e convenientemente dirigidas aos 

objectivos de investigação propostos. Os resultados desta análise univariada são descritos em 

tabelas de frequências, com indicação das categorias da variável e as respectivas frequências, e a 

sua expressão na forma de percentagem, ou através da representação em gráficos de barras, em 

que cada barra representa a frequência de cada categoria. Para caracterizar as variáveis da 

amostra em estudo, foram elaboradas tabelas de frequência, gráficos de barras, e ainda gráficos 

circulares, para representar a forma como os dados se distribuem por um conjunto de diferentes 

categorias.  

 

A estatística descritiva a duas dimensões estuda o comportamento, em média, de duas 

características, designando a existência de uma relação estatística por correlação. Esta relação 

pode ser caracterizada pela covariância (baseada no produto dos desvios das variáveis), positiva, 

se as duas características variam no mesmo sentido e negativa, caso contrário. Tratando-se de 

uma medida fortemente afectada por mudanças de escala nas observações, utilizou-se neste 

estudo o coeficiente de correlação de Pearson (que varia entre 1 e -1). Note-se, no entanto, que 

afirmar a correlação entre duas variáveis não significa que exista uma relação causal entre elas. 

No capítulo seguinte apresentam-se as correlações mais significativas encontradas no tratamento 

da informação recolhida.  

 

Foram igualmente estudadas as relações existentes entre observações, de forma a se extraírem 

informações, ainda descritivas, de caracterização de diferentes grupos de comportamento, de 

acordo com as suas características socioeconómicas, as suas atitudes e comportamentos, 

percepções e motivações. Para descrever duas ou mais variáveis, simultaneamente, os autores já 

mencionados preconizam a utilização de tabelas de contingência. No estudo realizado, as tabelas 

geradas traduziram a distribuição conjunta de duas variáveis, em que cada uma delas apresentava 

várias categorias, ainda que não em número muito elevado. De acordo com Pestana e Gageiro 

(2005), as tabelas de contingência são utilizadas para estudar a relação entre duas variáveis 

qualitativas “nas quais se cruzam variáveis pertencentes ao mesmo conceito (…) de modo a 

perceber as características mais importantes que o compõem, ou se cruzam variáveis 

pertencentes a conceitos diferentes (ex: classes etárias e sexo), de forma a verificar a existência 

de relações de dependência, que podem ou não ser relações de casualidade”.  
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O output do SPSS relativo ao teste de Qui-quadrado para a contingência inclui diferentes 

estatísticas cuja aplicação depende de características relacionadas, quer com a dimensão da 

amostra, quer com o número de categorias em que as variáveis são operacionalizadas, quer ainda 

com o modelo teórico esperado que é estimado a partir dos dados amostrais. Nos quadros 

gerados pelo SPSS, designado por testes de Qui-quadrado, infere-se sobre as diferenças entre as 

variáveis a partir das diferenças entre os valores observados e os valores esperados, rejeitando-se 

a hipótese de independência se essas diferenças forem significativamente diferentes. De acordo 

com Pestana e Gageiro (2005), as hipóteses de independência são: 
 

 H0 (hipótese nula) = As variáveis são independentes 

 H1 (hipótese alternativa) = Existe relação entre as variáveis 
 

No ensaio destas hipóteses, mutuamente exclusivas e exaustivas, existem quatro soluções 

possíveis – duas decisões correctas: não rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira, ou 

aceitar a hipótese alternativa quando a mesma é verdadeira, e dois erros (do tipo I e do tipo II, 

que variam entre zero e um). O erro do tipo I, também designado por alfa (α) ou nível de 

significância (sig. ou p), é a probabilidade de rejeitar erradamente H0 e o erro do tipo II, também 

designado (β), é a probabilidade de rejeitar incorrectamente H1.  

 

Rejeita-se a hipótese nula e aceita-se a hipótese alternativa, de acordo com Pestana e Gageiro 

(2005), se nos testes bilaterais (two-tailed), o valor do erro do tipo I associado ao teste (sig) for 

menor ou igual ao escolhido na investigação (p). Sendo (α) maior do que (p), não se rejeita ao 

hipótese nula. No presente estudo considerou-se p=0,05, em função da importância prática dos 

resultados e da potência do teste (porque alfa e beta variam inversamente). Os testes do Qui-

quadrado apenas informam sobre a independência entre variáveis e são muito influenciados pela 

dimensão da amostra. Este teste serve para testar se duas ou mais amostras independentes 

diferem relativamente a uma determinada característica, analisando-se a frequência com que os 

elementos da amostra se repartem pelas diferentes classes de uma variável nominal (Maroco, 

2003). Para obter medidas de mais forte ou mais fraca associação entre variáveis, recorre-se a 

medidas de associação baseadas nos testes do Qui-Quadrado, também designadas coeficientes de 

correlação, como o Phi, o coeficiente V de Cramer e o coeficiente de contingência (C de 

Pearson). Segundo Pestana e Gageiro (2005), os valores baixos (elevados) destas medidas 

indicam uma pequena (grande) associação entre as variáveis nominais, e se as variáveis forem 

independentes a sua associação é nula.  
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Outro aspecto a ter em atenção, de acordo com os mesmos autores, é o de que o Qui-Quadrado 

de Pearson pressupõe que nenhuma célula da tabela de contingência tenha frequência esperada 

inferior a 1 e que não mais de 20% das células tenham frequência esperada inferior a 5 unidades. 

A não verificação deste pressuposto implica que o nível de significância observado poderá ou 

não ser correcto, dependendo da maior ou menor contribuição das frequências esperadas 

inferiores a 5, no teste do Qui-quadrado12. Nos Anexos desta dissertação, onde se apresentam os 

outputs do SPSS, são também apresentados os Rácio de Verosimilhança (Likelihood Ratio) e 

Linear by Linear Association, utilizando as mesmas hipóteses, a nula e a alternativa. Em alguns 

quadros dos testes de hipóteses apresenta-se o teste de Fischer (Fischer’s Exact Test)13. De 

acordo com Pestana e Gageiro (2005), o nível de significância associado ao teste de Pearson ou 

de Fisher substitui a consulta das tabelas do Qui-Quadrado, concluindo-se pela rejeição da 

hipótese nula das proporções serem iguais no universo, para qualquer p definido pelo 

investigador, se para ambos for sig = 0,000. Após a conclusão destas análises, avançou-se no 

sentido de apreciar diferenças entre grupos de inquiridos, considerando em simultâneo várias 

características, pelo que se preconiza a utilização de técnicas de análise multivariada, no caso, 

análise factorial e análise de clusters.  

 

A análise factorial consiste num conjunto de técnicas cujo objectivo é reduzir um número 

elevado de variáveis a um conjunto menos numeroso de factores que procuram, tanto quanto 

possível, reter a natureza das variáveis iniciais (Reis, 1993). Esta técnica adequa-se 

particularmente à análise de padrões de relações multidimensionais complexas, conseguindo-se 

uma melhor compreensão da informação recolhida. A análise factorial vai permitir explorar as 

eventuais relações entre as percepções dos inquiridos face à utilização e o grau de satisfação 

expresso em função da utilização de um conjunto de amenidades.  

 

O SPSS selecciona por defeito, como método de estimação para extracção dos factores, o 

método das componentes principais. Este método apresenta-se mais adequado ao tipo de análise 

que se pretende fazer neste trabalho, já que de acordo com Pestana e Gageiro (2005), “permite 

transformar um conjunto de variáveis quantitativas iniciais correlacionadas entre si (x1, x2, …, 

xp), noutro conjunto com um menor número de variáveis não correlacionadas (ortogonais) e 

                                                 
12 De acordo com Pestana e Gageiro (2005): Em alternativa pode sempre analisar-se a relação entre as variáveis recorrendo aos resíduos ajustados 
estandardizados, os quais informam sobre quais as células que têm comportamento significativamente diferente do esperado. Quando estes 
resíduos se situam, para p=0,05, entre -1,96 e 1,96, o comportamento dessa célula é semelhante ao esperado, à média. Se se situar abaixo (acima) 
de -1,96, significativamente inferior (superior) ao esperado, ou inferior (superior) à média. Quando há relação entre as variáveis os resíduos 
ajustados situam-se fora do intervalo -1,96 e 1,96, para p = 0,05. 
13 Em tabelas 2*2 e com n≤20 usa-se em alternativa o teste de Fischer. 
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designadas por componentes principais (y1,y2,…,yp), que resultam de combinações lineares das 

variáveis iniciais, reduzindo a complexidade de interpretação dos dados. Os coeficientes 

(loadings ou pesos) aij, i=1, …,p; j=1 …, p, definem cada uma das novas variáveis, sendo 

escolhidos de modo a que as variáveis derivadas (componentes principais) expliquem a máxima 

variação nos dados originais e não estejam correlacionadas entre si. O método das componentes 

principais pode ser escrito como:  

y1 = a11x1 + a12x2 + … + a1pxp 
y2 = a21x1 + a22x2 +…+ a2pxp 
… 
yp = ap1x1 + ap2x2 + … + appxp 

 

As componentes principais são calculadas por ordem decrescente de importância, isto é a 

primeira explica a maior variância dos dados, a segunda a máxima variância ainda não explicada 

pela primeira, e assim sucessivamente.” Este método tem ainda como vantagem o de ser de mais 

simples operacionalização. O SPSS modifica os coeficientes que definem as componentes, 

multiplicando-os pelas respectivas raízes quadradas da variância, representando a correlação 

entre as variáveis observáveis e as componentes (Pestana e Gageiro, 2005). A variância das 

componentes é também designada por valores próprios ou eigenvalues, e o seu tamanho expressa 

a dispersão da amostra. No entanto, há que perceber em que matriz de correlações ou da 

variância/covariância deve ser feita a análise.  

 

Neste estudo, como na maioria das aplicações práticas utilizou-se a matriz de correlações, pelo 

que a soma das variâncias das componentes principais iguala o número de variáveis. Para isso, e 

como refere Pestana e Gageiro (2005), a análise factorial estima os pesos dos factores ou 

loadings (correlações entre os factores e as variáveis originais), e as variâncias para que 

covariâncias e as correlações previstas estejam tão próximas quanto possível dos valores 

observados e uma matriz de correlações diferente da matriz identidade. São considerados pesos 

dos factores (loadings) significativos, os pesos superiores a 0,5 já que representam pelo menos 

25% da variância (Pestana e Gageiro, 2005). Quando são elevados, associa-se facilmente o factor 

à variável que interpreta, surgindo mais dificuldades de interpretação no caso em que os pesos 

dos factores apresentam valores intermédios.  

 

Para a aplicação da análise factorial, é ainda necessário tomar decisões sobre a escolha do 

número de factores. Os vários autores, que temos vindo a referir indicam que quando o número 

de variáveis é inferior ou igual a 30, deve ser utilizado o critério de Kaiser, escolhendo-se os 
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factores cuja variância explicada é superior a 1. O investigador pode, de acordo com os 

objectivos da análise, escolher antecipadamente o número pretendido de factores a reter ou, 

eventualmente, utilizar o gráfico da variância pelo número de componentes (scree plot) que 

retém o número de componentes indicados pelos pontos no maior declive apresentado. Outros 

resultados da análise factorial por componentes principais, que importa ter em atenção são as 

comunalidades das variáveis, ou seja, a proporção da variância de cada variável explicada pelos 

factores comuns. De acordo com Maroco (2003) e Pestana e Gageiro (2005), os valores de 

comunalidades baixos não explicam bem as variáveis originais enquanto, que comunalidades 

elevadas indicam o inverso. 

 

De entre os diferentes métodos que o SPSS disponibiliza, foi utilizado o Varimax, de rotação 

ortogonal, que pretende que para cada componente principal existam apenas alguns pesos 

significativos e que todos os outros sejam próximos de zero, isto é, o objectivo é maximizar a 

variação entre os pesos de cada componente principal, de forma a facilitar a interpretação dos 

factores. Este tipo de rotação produz, de acordo com Pestana e Gageiro (2005), “factores que não 

se correlacionam entre si, os quais são interpretados a partir dos seus pesos (loadings), que 

variam entre zero ou ±1.” Existem outros métodos ortogonais, como o Equamax e o Quartimax, 

e estão também disponíveis métodos oblíquos (Direct oblimin e Promax) que, de modo geral 

apresentam interpretações empíricas dos factores mais difíceis, de acordo com vários autores. 

 

A análise factorial é validada pelos testes de medida de adequação da amostragem de Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO) e pelo teste de esfericidade de Bartlett, que fornecem indicações sobre a 

qualidade das correlações entre variáveis. O KMO pode variar entre zero e um, sendo que um 

valor próximo de um, para esta estatística, indica uma maior adequabilidade da análise. A maior 

ou menor adequabilidade pode ser aferida pelos valores de KMO, conforme Quadro 4.2. 

 

Quadro 4.2 – Valores da medida de adequação da amostragem  
de Kaiser-Meyer-Olkin 

 

Kaiser-Meyer-Olkin 
KMO Análise factorial 

1-0,9 Muito boa 
0,9-0,8 Boa 
0,8-0,7 Média 
0,7-0,6 Razoável 
0,6-0,5 Má 

<0,5 Inaceitável 
Fonte: Pestana e Gageiro, 2005 
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O teste de Bartlett permite ensaiar a hipótese de a matriz de correlações ser igual à matriz 

identidade. É favorável, quando rejeita a hipótese da matriz das correlações ser a matriz 

identidade, a qual significaria a inexistência de correlação entre as variáveis. 

 

Neste estudo, adoptaram-se, em síntese, os seguintes procedimentos na análise factorial: 
 

- O método de extracção de factores foi o das componentes principais; 

- Determinou-se um número mínimo de factores, tendo em atenção que, para uma análise 

ser bem efectuada, os três primeiros factores devem representar uma grande parte da 

variância explicada; 

- Extraiu-se uma tabela de factores, que foi a base para a análise e classificação de dados. 

 

A técnica utilizada para a classificação dos dados foi a análise de clusters. Com esta técnica 

pretende-se identificar tipologias homogéneas de inquiridos, constituindo-se, no âmbito do 

marketing, como uma ferramenta útil para a identificação de segmentos e para a sua descrição, 

contribuindo para o aproveitamento, por exemplo, de oportunidades de mercado. De acordo com 

Pestana e Gageiro (2005), a “análise de clusters de dados procura classificar um conjunto de 

dados iniciais em grupos ou categorias, usando os valores observados das variáveis que se 

referem ao objecto em estudo, não se conhecendo contudo, nem o número nem os membros dos 

grupos.” Estes grupos não são definidos previamente mas, de algum modo, sugeridos pelos 

dados disponíveis. A análise de clusters, como refere Maroco (2003), é uma técnica exploratória, 

de análise multivariada, que permite “agrupar sujeitos ou variáveis em grupos homogéneos ou 

compactos relativamente a uma ou mais características comuns”. 

 

Estão disponíveis diversos métodos para formar clusters, de acordo com as técnicas de 

agregação/desagregação que se utilizam, designadamente, métodos hierárquicos e métodos não-

hierárquicos. Os métodos hierárquicos recorrem, ainda segundo Maroco (2003), a “passos 

sucessivos de agregação dos sujeitos considerados individualmente” e inclui métodos 

aglomerativos e métodos divisivos. Os primeiros são os mais utilizados e podem adoptar vários 

tipos de critérios de agregação, de que são exemplo os critérios de linkage, o método do 

centróide e o método de Ward. 

 

Os métodos não-hierárquicos apresentam algumas vantagens, nomeadamente, pela facilidade de 

aplicação, sendo capazes de reagrupar os sujeitos num grupo diferente do inicial, reduzindo a 
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probabilidade de uma classificação errada de um sujeito num cluster (Maroco, 2003). Existem 

vários tipos de métodos não-hierárquicos, sendo um dos mais frequentemente utilizados o k-

means. Neste tipo de análise selecciona-se em primeiro lugar a partição inicial dos casos, que 

tem que ser definida pelo investigador.  

 

No estudo, cujos resultados se apresentam no Capítulo 5, optou-se por uma prévia aplicação do 

método hierárquico de análise de clusters, utilizando o método de Ward, em que os clusters são 

formados minimizando a soma dos quadrados dos erros, maximizando a homogeneidade dentro 

de cada clusters. O dendograma que resulta desta aplicação representa, de acordo com Pestana e 

Gageiro (2005), “a aglomeração feita numa escala de zero a 25, diferente da escala das 

distâncias”, em que as “linhas verticais com cruzes perto do zero indicam os casos que foram 

associados em primeiro lugar”. A sua análise indicia o número mais apropriado de clusters a 

utilizar na análise de clusters que utiliza o algoritmo do k-means. 

 
No passo seguinte, nesta técnica de análise de clusters, procede-se ao cálculo dos centróides para 

cada um dos k-clusters, que no primeiro passo da rotina o SPSS assume as primeiras k 

observações. Numa terceira etapa agrupam-se os sujeitos aos clusters de cujos centróides se 

encontram mais próximos, repetindo-se a rotina até que não ocorra variação significativa na 

distância mínima de cada sujeito, da base de dados, a cada um dos centróides dos k clusters 

(Maroco, 2003). Após esta indicação procede-se à construção do perfil e à interpretação dos 

clusters, retratando os clusters encontrados em termos das outras variáveis não directamente 

envolvidas na técnica da análise dos clusters. São utilizados cruzamentos com as variáveis 

consideradas no início do estudo, para obter quadros de contingência, que permitem caracterizar 

os segmentos obtidos, fornecendo informações para conseguir uma adequada operacionalização 

em termos de marketing. 

 
No capítulo seguinte apresentam-se os resultados de acordo com as técnicas aqui descritas de 

forma muito sintética. Sempre que se mostre necessário, e de acordo com a bibliografia que tem 

vindo a ser referenciada são apresentadas outras informações que se considerem relevantes para 

uma correcta apreciação dos resultados obtidos. 
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CAPÍTULO 5 – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE 
RESULTADOS 

 
Este capítulo apresenta os resultados do trabalho de campo, de acordo com os objectivos 

indicados no capítulo anterior. Na primeira parte, procede-se a uma descrição sumária das 

informações obtidas, nomeadamente com base nas variáveis sociodemográficas, de forma a gerar 

a análise e a discussão das diferenças entre grupos de utilizadores do território. Os aspectos 

teóricos envolvidos nestas técnicas e a sua justificação foram já apresentados no capítulo 

anterior, sendo, quando se julgue necessário, indicadas outras informações complementares.  

 

Na segunda parte deste capítulo apresentam-se os resultados relativos à utilização das 

amenidades rurais, nomeadamente à percepção da sua atracção, aos benefícios decorrentes da 

sua utilização e às expectativas da sua recomendação. No final, analisam-se as possíveis relações 

entre as variáveis, recorrendo às técnicas da análise factorial e de clusters, dando ênfase às 

eventuais diferenças existentes entre grupos de utilizadores do território, face ao grau de 

satisfação percepcionado na utilização das amenidades rurais. 

 

 

5.1. PERFIL DA AMOSTRA DE UTILIZADORES DO TERRITÓRIO 
 

Os utilizadores inquiridos foram encontrados nos locais que apresentavam amenidades rurais 

com características que previsivelmente potenciam a atractividade do território em estudo. Estes 

locais de inquérito foram seleccionados após recolha das informações apresentadas ao longo do 

terceiro capítulo, e da inventariação das amenidades rurais realizada nos concelhos de Ferreira 

do Zêzere e de Tomar, sintetizada em 3.3.4. Foram realizados cerca de 200 inquéritos, dos quais 

se validaram 175, distribuídos pelos três locais seleccionados: 46,6% em Dornes, 36,6% na 

Castanheira/Lago Azul e 16,6% na Barreiras/Ilha do Lombo (Anexo 5.1.A.).  

 

Dada a inexistência de informação prévia sobre o número de utilizadores do território, 

nomeadamente visitantes, para qualquer destes três locais, e pretendendo-se garantir a utilização 

de técnicas de estatística univariada e multivariada, a escolha da dimensão da amostra assumiu 

uma preocupação dominante. O número de inquéritos realizados reflectiu o maior número 

possível, face a diversas dificuldades, de forma a conseguir que fosse significativo da categoria 
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de indivíduos a inquirir, ainda que reconhecendo a impossibilidade de proceder à inferência 

estatística. O plano de amostragem elaborado foi já sintetizado no Capítulo 4. Os resultados que 

se apresentam seguidamente foram obtidos através da aplicação de estatística descritiva, 

utilizando o software SPSS for Windows (Statistical Package for the Social Sciences) na sua 

versão 15. 

 

O inquérito aos utilizadores do território, que consta do Anexo 4.1, foi aplicado no período de 

Julho a Setembro de 2006. A recolha de informação foi efectuada através de entrevista pessoal, 

com uma duração média de 15 a 20 minutos, com algumas excepções, em que os respondentes 

permitiram uma maior duração e troca de ideias. O tempo chuvoso, em época de Verão, 

determinou uma diminuição drástica do número de potenciais inquiridos, face aos dias de 

temperaturas mais amenas.  

 

Procurou-se proceder a uma distribuição dos inquéritos pelos diferentes períodos do dia, o que se 

mostrou particularmente difícil, pelo muito menor número de visitantes durante a “manhã”, 

particularmente durante a semana (Figura 5.1; Anexo 5.1.B.). O Lago Azul, foi excepção pela 

ocupação mais regular ao longo do dia, inerente ao facto de ser utilizado como praia fluvial. 

 

Figura 5.1 - Distribuição percentual dos inquéritos pelo período do dia em que foram realizados 
 

Foram sentidas algumas dificuldades, face à recusa de resposta de muitos indivíduos, mostrando-

se necessário reforçar a informação fornecida, preliminarmente, sobre o interesse e a futura 

utilização da informação que se pretendia recolher, de forma a demover os receios de muitos dos 

potenciais entrevistados.  

 

Numa primeira etapa procedeu-se à construção de um ficheiro, que incorporou as respostas dos 

utilizadores que afirmaram ser visitantes (88% dos inquiridos) e dos residentes, quer no local 

manhã 
semana

11% manhã fim 
de semana
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onde se procedia ao inquérito (6,9%), quer residentes em outras localidades do mesmo concelho 

(5,1%). Apesar de alguns destes respondentes, por vezes, se considerarem a eles próprios como 

visitantes, optou-se por não os incluir nesta categoria, constando como residentes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.2 – Número de utilizadores inquiridos (visitantes e residentes), por local de inquérito 
 

Os utilizadores inquiridos, visitantes do território, que perfazem 154 indivíduos (Figura 5.2; 

Anexo 5.1.C.), vinham, na sua maioria, acompanhados das respectivas famílias, pelo que se teve 

o cuidado de não inquirir mais nenhum dos seus elementos. Verificou-se, principalmente em 

Dornes, a visita conjunta de dois ou mais casais, tendo os entrevistadores instruções para que, se 

se verificasse oportuno, fosse entrevistado um membro de cada família. 

 

Concluído este sumário breve sobre a aplicação do inquérito, apresentam-se nas secções 

seguintes as informações recolhidas que permitem a definição do perfil do(s) utilizador(es) dos 

territórios rurais no geral, e das amenidades rurais em particular, e a caracterização do seu 

comportamento de utilização, de forma a estabelecer vectores de actuação de uma eventual 

estratégia de marketing. 

 

 

5.2. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DO CONJUNTO DE 

UTILIZADORES (VISITANTES) INQUIRIDOS 
 

Nesta subsecção pretende-se analisar os dados obtidos nas respostas dos inquiridos que 

assinalaram estar em visita ao território. Esta análise será feita, conjuntamente, para as respostas 

obtidas nos três locais de inquérito. 
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5.2.1. Estatística descritiva do conjunto de dados obtidos no inquérito 

realizado aos utilizadores (visitantes) do território 
 
Na última parte do inquérito realizado aos utilizadores do território foi pedido que respondessem 

a um conjunto de questões conducentes à definição do perfil sociodemográfico da amostra 

inquirida (Anexo 4.1). Na sua maioria, verifica-se que os utilizadores inquiridos em visita 

detinham nacionalidade portuguesa (96,1%). Registou-se a presença de seis utilizadores 

(visitantes) estrangeiros, com nacionalidades diversas (francesa, holandesa, búlgara, brasileira), e 

dois inquiridos que embora apresentando dupla nacionalidade (portuguesa e francesa), foram 

considerados no grupo de estrangeiros, uma vez que, cumulativamente, residiam fora de 

Portugal.  

 

O Quadro 5.1 apresenta os resultados obtidos para esta margem da Albufeira da Barragem de 

Castelo do Bode, ajudando a caracterizar o perfil sociodemográfico dos respondentes. A 

informação geral nele expressa, apoiada pela informação do Anexo 5.1 (D. a H.), permite afirmar 

que o território é utilizado essencialmente por indivíduos de ambos os sexos, portugueses, 

empregados e com residência mais frequente na Região de Lisboa.  

 

A amostra apresentava inquiridos, predominantemente do escalão etário entre os 35 e os 44 anos 

(cerca de 31%). Relativamente à distribuição dos inquiridos de acordo com as habilitações 

literárias, apresentam-se as cinco categorias em que se agruparam as respostas obtidas. É 

interessante notar que cerca de 63% dos inquiridos detém habilitação ao nível do ensino 

secundário e do ensino superior. Uma percentagem relevante dos utilizadores (visitantes) 

inquiridos, cerca de 23,6%, concluiu o 3º ciclo do ensino básico ou equivalente. 

 

No inquérito aos utilizadores do território foram colocadas questões que permitem conhecer qual 

o registo da ocupação profissional e a situação na vida activa. Verificou-se que 68% da 

população inquirida exerce uma profissão, englobando primordialmente trabalhadores por conta 

de outrem, mas também alguns trabalhadores por conta própria. Quanto aos respondentes que 

não exercem profissão, distinguem-se quatro grupos: estudantes, reformados, domésticas e 

desempregados. As profissões indicadas abarcam diversos ramos de actividade, na indústria, na 

construção e primordialmente nos serviços. Professores, enfermeiros, militares, artistas, juristas, 

operários da construção civil ou da metalomecânica são alguns dos exemplos encontrados. A 
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listagem completa das actividades profissionais desempenhadas pelos inquiridos activos é 

apresentada no Anexo 5.2. 

 
Quadro 5.1 – Medidas descritivas e distribuição de frequências das variáveis de natureza 

sociodemográfica, relativas aos utilizadores (visitantes) inquiridos 
 

 
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DOS INQUIRIDOS 

 Nº (%) 

- Nacionalidade 

 Portuguesa 148 96,1 

 Outra 6 3,9 

- Género 

 Masculino 77 50 

 Feminino 77 50 

- Escalão etário 

 15 a 24 anos 28 18,4 

 25 a 34 anos 27 17,8 

 35 a 44 anos 47 30,9 

 45 a 54 anos 25 16,4 

 55 a 64 anos 13 8,6 

 Mais de 65 anos 12 7,9 

- Grau de ensino mais elevado atingido 

 Não completou/Completou 1º ciclo ensino 14 9,7 

  Completou o 2º ciclo do ensino básico 5 3,5 

  Completou o 3º ciclo do ensino básico 34 23,6 

  Completou o ensino secundário 45 31,3 

  Completou ensino superior  46 31,9 

- Residência 

 Na Região de Lisboa 96 65,8 

 Fora da Região de Lisboa 40 27,4 

 Fora de Portugal 10 6,8 

- Exerce profissão 

 Sim 104 68,0 

 Não 49 32,0 
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Prosseguindo com a análise das informações obtidas na última parte do questionário aos 

utilizadores do território verifica-se que cerca de 65,8% dos utilizadores inquiridos, em visita, 

reside na Região de Lisboa. Os concelhos de origem mais frequentemente assinalados pelos 

inquiridos, foram, depois do de Lisboa, os de Odivelas, Sintra e Amadora. Por outro lado, no que 

se refere aos residentes, em Portugal, mas fora da Região de Lisboa, os concelhos de origem 

referenciados são, na sua maioria, limítrofes dos concelhos estudados, indiciando possíveis 

viagens curtas, sem pernoita, de passeio pela região. São exemplos, mais frequentemente 

indicados, os concelhos de Ourém, Torres Novas e Abrantes. 

 

Cerca de 52,6% dos inquiridos afirmaram deter uma relação afectiva com o território, 

registando-se uma grande predominância das expressões, iguais ou semelhantes a “é a terra dos 

meus pais”, “é a origem dos meus avós”. Estas referências ao território como o seu local de 

origem foram enquadradas na categoria que se designou por “ligação familiar”, representando 

85,9% das respostas dos inquiridos que afirmaram deter uma relação afectiva com o território 

(Anexos 5.1.I e 5.1.J). Foi necessário criar mais uma categoria que se designou “Outras ligações 

afectivas”, que incluiu as ligações afectivas, não familiares, referenciadas por 11 indivíduos, 

englobando desde o sentido do território como local de origem de amigos até à integração em 

grupos particulares, nomeadamente de “meditação transcendental”.  

 

 

5.3. CARACTERIZAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO TERRITÓRIO  
 

A utilização destes territórios pode ser caracterizada através de um conjunto de respostas às 

Questões 2, 5 e 12 a 17 do inquérito aos utilizadores do território (Anexo 4.1). Estas questões 

visam conhecer a forma como os inquiridos tencionam que decorra a sua utilização do território 

rural, a nível do acompanhamento, da acomodação preferida, da duração da estadia, das fontes 

de informação a que recorrem e de outros aspectos que podem determinar a maior ou menor 

implicação com o território. Posteriormente, serão apresentadas as expectativas, as percepções e 

o nível de satisfação enunciados pelos inquiridos, face ao consumo das amenidades rurais 

suportadas pelo território, e cujo conhecimento se mostra imprescindível para uma boa aplicação 

da filosofia de marketing. 
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Figura 5.3 – Distribuição dos utilizadores (visitantes) 
inquiridos face à resposta dada à questão  

“É a primeira visita?” 
 

S im 
25,3%

Não
74,7%

Cerca de um quarto dos inquiridos 

afirmou nunca antes ter visitado o 

local em que estava a ser entrevistado 

(Figura 5.3; Anexo 5.1.K.). Estes 

inquiridos manifestaram, na sua 

grande maioria, a vontade em voltar, 

invocando diferentes razões para este 

retorno: “calma”, “tranquilidade”, 

“paz”, “paisagem”, “beleza”, entre 

outras.  

 

Relativamente às intenções manifestadas quanto à probabilidade de voltar, pelos inquiridos que 

pela primeira vez contactam com o território, registe-se uma elevada proporção dos resultados 

“Sim” e “Provavelmente Sim” que, com praticamente 96%, indicia um bom índice de satisfação, 

como se observa na Figura 5.4 (Anexo 5.1.L.). 
 

41%
48,7%

7,7%
2,6%

Não pretende
voltar

Pouco provável Provavelmente
sim

Sim, pretende

 
 

Figura 5.4 – Distribuição percentual de respostas dos inquiridos face à possibilidade 
 de retorno após a 1ª visita 

 

A frequência de visita aos locais de inquérito pode ser indirectamente apurada com base nas 

respostas obtidas, relativamente ao horizonte temporal da última visita, e ao momento específico 

ou não em que procede à utilização do território. Estas questões, colocadas a quem procede à 

revisita, forneceram informação que se agrupou em quatro categorias, como se indica na Figura 

5.5. (Anexo 5.1.M.), em que, adicionalmente, se desdobrou a informação relativa aos 

respondentes que procederam à última visita “há menos de um ano”. Relativamente aos 

inquiridos que repetiam a visita num período inferior a um ano, foi possível apurar que cerca de 

50,6 % destes utilizadores do território procedem à revisita com uma frequência inferior a um 
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mês. Com intervalos mais longos entre revisitas, nomeadamente entre um e seis meses, 

encontram-se cerca de 15,6% dos indivíduos que afirmaram repetir a visita há menos de um ano. 

 
 

Figura 5.5 – Distribuição percentual das respostas à questão “Quando foi a última vez que nos visitou?” 
 

Trata-se de uma informação sobre a utilização do território importante, e que deve ser conferida 

e complementada com as respostas às questões sobre a forma de alojamento preferida e o tempo 

de permanência mais frequente. As permanências, dos utilizadores em visita ocorrem em 

qualquer altura do ano, de acordo com cerca de 80% dos inquiridos. Quando as revisitas são 

menos frequentes verifica-se que elas ocorrem principalmente no período estival. De forma a 

caracterizar estes indivíduos, cuja visita anterior, ocorreu há menos de um ano, procedeu-se a 

vários cruzamentos, criando-se quadros de contingência com a “ligação afectiva”, o local de 

“residência”, o “escalão etário”, “quanto tempo tenciona permanecer” e com quem vem 

acompanhado, como se apresenta no Anexo 5.1.N. Ainda que sem significado estatístico, 

verifica-se que, na sua maioria, quem procede a revisitas a menores intervalos de tempo são 

indivíduos entre os 35 e 45 anos acompanhados da família, com ligação afectiva com o território 

em causa, que residem predominantemente na Região de Lisboa. Estes indivíduos não parecem 

favorecer um determinado período de tempo de estadia no território, nem uma determinada 

altura do ano para a sua realização.  

 

Voltando ainda à Figura 5.5. note-se a reduzida expressão de indivíduos cuja visita anterior se 

registou há mais de três anos (8,9%). O conhecimento das razões que a isso conduzem pode 

Mais de 10 anos
3,0 %Entre 3 e 10 anos
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Entre 1 e 3 anos
14,9% Há menos de um ano

76,2%
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 134

igualmente permitir a enumeração de eventuais obstáculos a uma maior expressão da repetição 

da visita.  

 

O Quadro 5.2, apresenta uma síntese das respostas obtidas às questões dirigidas a todos os 

respondentes, estivessem em revisita ou não (Anexo 5.1.O. a S.). Este conjunto de respostas 

remete para a identificação de diferentes comportamentos de utilização do território em estudo. 

Estas informações contribuem para que também a oferta territorial possa determinar 

oportunidades que lhe permitam acrescentar valor ao território, em acordo com as expectativas 

da procura. 

 
Quadro 5.2 – Medidas descritivas e distribuição de frequências das variáveis relativas ao comportamento 

de utilização do território 
 

CARACTERÍSTICAS DA UTILIZAÇÃO Nº % 

 - Razões para a presença no território (N= 149; resposta múltipla) 
   - férias 99 59,3  
   - outras motivações 68 45,6  
 - Conhecimento deste território (N=149) 
  - sugestão de amigos ou familiares 124 83,2 
  - outras fontes de informação 25 16,8 
 - Acompanhamento (N=152)   
   - veio só 12 7,9 
   - com a família 118 77,6 
   - com os amigos 45 29,6 
 - Quanto tempo tenciona permanecer? (N=153)   
   - um dia (sem dormir) 52 34 
   - um a três dias 36 23,5 
   - uma semana 29 19 
   - duas semanas  32 20,9 
   - um mês 4 2,6 
 - Acomodação (N=146) 
   - não dorme 52 35,6 
   - em casa própria (secundária) 34 23,3 
   - em casa de familiares 30 20,5 
   - em casa de amigos 24 16,4 
   - alojamento turístico  5 10,9 
   - casa alugada 1 2,1 
 - Gastos por dia e por pessoa (N=152) 
   - menos de 50 € 120 78,9 
   - entre 50 e 74 € 22 14,5 
   - mais de 75 € 10 6,6 
 - Recomendação da visita (N=148) 
  Sim/Provavelmente sim 146 98,6 
  Provavelmente não/Não 2 1,4 
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Na sua maioria, os respondentes revelam estar em período de férias, como principal factor 

explicativo da sua presença no território. As restantes alternativas de resposta no inquérito foram 

relativamente pouco assinaladas, o que conduziu à decisão de estabelecer apenas duas classes de 

respostas. A primeira, que se designou “férias”, inclui quem assinalou exclusivamente férias. A 

segunda, “Outros motivos”, reuniu mais de uma dezena de respostas diferentes, assinalada por 

cerca de 30% dos respondentes. A sua análise permitiu uma agregação, que justifica os 

principais propósitos de presença no território: 

 

41,0% - visitar o local/ conhecer /passeio;  

20,5% - visitar familiares e/ou amigos; 

12,9% - praticar actividades de lazer/participar em festas;  

12,9% - motivos profissionais/possível interesse empresarial;    

10,3% - mostrar o local/trazer amigos; e 

2,5% - motivos religiosos/meditação. 

 

Com esta explicitação adicional, foi possível conhecer algumas formas de apropriação deste 

território pelos indivíduos que o utilizam. Uma resposta que se oferece igualmente importante no 

delinear de estratégias de actuação, nomeadamente a nível da comunicação externa, é o 

conhecimento de quais as fontes de informação sobre o território que são utilizadas pelos 

inquiridos. Cerca de 83% dos inquiridos reportam a “Sugestão dos familiares e amigos”, como 

forma de conhecimento do território e dos benefícios/atracções que o mesmo oferece (Anexo 

5.1.O.).  

 

A análise do leque das restantes alternativas, apresentadas no inquérito – agência de viagens, 

guias turísticos/brochuras sobre a região, publicidade sobre a região, através da internet – indicia 

algumas conclusões. Por um lado, a decisão de escolha de um território com estas características 

não passa pelo circuito das agências de viagens ou outro circuito mais profissionalizado. Por 

outro lado, percepciona-se a fraca disseminação dos materiais de divulgação existentes, 

impondo-se perceber quais os eventuais constrangimentos. Os esforços da Região de Turismo 

dos Templários, Albufeira e Floresta Central, com a recente criação de um roteiro sobre a região, 

o incentivo da Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere com a criação de circuitos comunicados 

na sua página na internet, a apelativa página da Junta de Freguesia de Dornes, não parecem ser 

conhecidas. É importante relembrar que na revisão bibliográfica realizada na Primeira parte, a 

Internet aparece como uma importante ferramenta na aplicação da variável Localização de 
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29,6%

77,6%

7,9%

Só Com a família Com os amigos

Figura 5.6 – Distribuição percentual das 
respostas dadas à questão 4.”Veio”, sobre o 
acompanhamento na visita  

Marketing territorial. Parece estar privilegiado o passa-palavra (Word-of-mouth), reforçado, 

eventualmente, pelas ligações afectivas à região de grande parte dos utilizadores. 

 

Na questão que afere a forma como toma conhecimento dos benefícios e atracções dos 

territórios, o último item deixava liberdade ao respondente para expressar outras fontes de 

informação. Ainda que pouco assinalado, evidencia a casualidade com que alguns inquiridos 

chegam até ao território em estudo. Será importante aferir estas respostas, também com a 

verificação da sinalética local existente sobre as amenidades rurais que podem ser usufruídas no 

território, e a extensão em que informam dos locais de interesse em toda a Albufeira de Castelo 

do Bode.  

 

Relacionando igualmente com os motivos de permanência no território, parece não haver uma 

procura intencional das amenidades rurais existentes no território, à excepção de quando se 

pretende mostrá-las aos amigos. Há, pois, o reconhecimento da existência de características que 

diferenciam e valorizam o território, mas a principal razão da sua presença relaciona-o como 

local de férias das famílias, em que persistem vivas as ligações afectivas com o mesmo.  

 

A maioria dos inquiridos usufrui das 

amenidades rurais do território na companhia da 

família, sendo relativamente pequena a 

expressão dos utilizadores do território 

inquiridos que visitam o território sem 

companhia (Figura 5.6; Anexo 5.1.P). Estes 

viajantes solitários são normalmente indivíduos 

mais jovens, que residem maioritariamente na 

região de Lisboa e com ligações afectivas ao 

território. Quanto aos que viajam com os amigos, verifica-se uma predominância de indivíduos 

do escalão etário dos 15 aos 24 anos. 

 

Os resultados do inquérito permitem também distinguir as visitas de acordo com a sua duração, 

como expresso na Figura 5.7 (Anexo 5.1.Q.). Cerca de 34% da população inquirida não pernoita 

no território. Entre os inquiridos que permanecem, o período de “1 a 3 noites” é o preferido, 

ainda que difira, em pouco, da expressão percentual apresentada pelas durações de “quinze dias” 

e de “uma semana”. O cruzamento entre esta variável e a “ligação afectiva” indicam que a 
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Figura 5.8 – Distribuição percentual dos utilizadores 

inquiridos (visitantes) face ao tipo de acomodação utilizado 

permanência mais prolongada está associada, significativamente, aos inquiridos com ligação 

afectiva ao território (Anexo 5.1.R.). Igualmente com significância estatística, obtém-se uma 

relação com as variáveis “residência” e “revisita”, que indicia algumas das características de 

quem não pernoita nestes locais. Estes indivíduos “de passagem”, na sua maioria, não 

apresentam ligação afectiva ao território, residem fora da Região de Lisboa e quando afirmam 

revisitar o território indicam como intervalo mais frequente entre revisitas, de 6 meses a um ano. 

Cerca de 46,2% destes indivíduos está, contudo, pela primeira vez no território.  

 

2,6%

20,9%
19%

23,5%

34%

Um dia Um a três dias Uma semana Quinze dias Um mês

 
Figura 5.7 – Distribuição percentual da duração prevista de estadia 

 
A estadia, e a sua diferente duração, reflectem-se também na necessidade de alojamento. No 

sentido de melhor caracterizar os utilizadores do território, procurou-se conhecer o tipo de 

acomodação preferida. A Figura 

5.8 (Anexo 5.1.R.) indica 

claramente que, na sua maioria, 

os inquiridos ficam alojados em 

casa própria (segunda 

habitação), em casa de 

familiares ou de amigos. 

Realce-se a fraca expressão da 

utilização de alojamento 

turístico existente nos locais de 

inquérito, facto que será 

discutido mais adiante.  
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Com a realização deste inquérito procurou-se, ainda, que os respondentes indicassem uma 

estimativa de quanto esperavam gastar, por dia e por pessoa, incluindo transporte, alimentação, 

compras e eventual alojamento. No tratamento da informação optou-se por agrupar as categorias 

de resposta, de forma a englobar os gastos nas duas categorias, mais assinaladas – “Menos de 

50€” e “50 a 74 €”. As restantes categorias, “75 a 99 €”, “100 a 124 €”, “125 a 199 €”, e “mais 

de 150 €” foram agrupadas numa única categoria, “Mais de 75 €”, conforme observado na Figura 

5.9 (Anexo 5.1.S.).  

 

entre 50 e 
74 euros

14%

Outra
7%

Menos de 
50 euros

79%
 

Figura 5.9 – Distribuição percentual dos gastos, por dia e por inquirido 

 
Este resultado poderá dever-se ao facto de ser praticamente inexistente o recurso a alojamento 

turístico. A oferta territorial necessita de promover formas de aumentar o tempo de permanência. 

Verificando-se que muitos dos visitantes são indivíduos que têm uma casa secundária do 

território, e que outra grande proporção se acomoda em casa de familiares ou de amigos, as 

estratégias a consagrar terão que passar pelo reforço de atractividade, promovendo, 

eventualmente, informação suficiente para que, em primeiro lugar, quem visita a região conheça 

o que pode usufruir. É também útil, criar no local sinalética que forneça informações no sentido 

de interpretar as diferentes amenidades rurais existentes e, necessariamente, manter uma 

animação local adequada, aspectos que serão discutidos mais adiante. Para a sua definição há 

contudo que adicionar outras informações recolhidas com a aplicação do inquérito, 

nomeadamente a que se expressa no ponto 5.4., apontando para intervenções, mais ou menos 

prioritárias, que deverão ser promovidas pelos agentes com capacidade para gerir o território. 
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5.4. IDENTIFICAÇÃO PELOS INQUIRIDOS DOS ASPECTOS QUE 

IMPEDEM UM REFORÇO DA ATRACTIVIDADE DO TERRITÓRIO 
 

Na construção do inquérito aos utilizadores do território foi oferecido aos inquiridos uma grelha 

dos eventuais aspectos que gostariam de ver melhorados de forma a sentirem aumentada a 

atractividade do território. A necessidade de uma melhor sinalização dos locais de interesse foi o 

aspecto mais invocado. No decorrer do inquérito foram muitos os indivíduos que mostraram a 

sua dificuldade em encontrar os locais que sabiam conhecer, mas cujo trajecto deixava de ser 

sinalizado, num ou outro cruzamento, numa área florestal densamente povoada, sem facilidade 

de recorrer a fácil referenciação. Apontaram, igualmente, a falta de indicação no itinerário 

principal, de informações sobre a existência de locais de interesse, ou da sua fraca referenciação, 

com placas implantadas no tempo do Estado Novo, que indicam a “existência de um monumento 

de interesse”, mas que não indicam, por exemplo, a existência de uma praia fluvial ou de uma 

paisagem excepcional.  

 

Para aceder ao Lago Azul e à Ilha do Lombo, e ainda a mais de 20km, existem, nos itinerários 

mais recentes, placas com a indicação “  Albufeira”, que os inquiridos consideram 

manifestamente insuficientes. Esta informação é muito importante, já que é necessário desviar 

dos principais acessos rodoviários que servem a região para se chegar a qualquer dos locais onde 

se aplicou o inquérito. Outra falha muito apontada tem a ver com a falta de informação local 

sobre a existência de amenidades rurais a usufruir. São exemplos, a inexistência de qualquer 

elemento junto à Torre Templária, em Dornes, que informe sobre a sua importância e que 

contextualize a sua presença ou explique os diversos símbolos nela inscritos. O mesmo se passa 

com a Igreja, classificada como imóvel de interesse público, que muitos querendo visitar 

encontram encerrada, e não têm conhecimento de que têm que pedir a chave ao pároco para o 

fazer. Existe igualmente falta de informação nas áreas em que há utilização por banhistas, 

explicitando nomeadamente alguns perigos próprios daquela utilização numa albufeira, de 

indicações de números de emergência, ou mesmo que impeça essa prática em locais de 

reconhecido perigo. Também não existe, ou está desactualizada, a informação junto de pontões e 

ancoradouros em utilização ou já abandonados.  

 

Os inquiridos fizeram igualmente sentir a necessidade de melhores acessibilidades e de melhores 

transportes, embora reconhecendo recentes melhorias e obras em curso. A melhor preservação da 
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paisagem natural e do património construído, quer corrente quer histórico, é também muito 

assinalada. Mais eventos culturais e mais animação nocturna são também reivindicados, 

especialmente pelos inquiridos que dispõem de alojamento no território (casa própria/familiares). 

A construção de alguns equipamentos de apoio às actividades de lazer, a existência de melhores 

estruturas de comércio e serviços são indicações generalizadas quer aos que estão “de 

passagem”, quer aos que permanecem por mais tempo no território. O Quadro 5.3. (e o Anexo 

5.3.A.) apresenta as diferentes opções disponibilizadas, que na óptica dos inquiridos poderiam 

contribuir para aumentar a atractividade do território. As percentagens de respostas foram 

ordenadas de modo decrescente, facilitando a identificação das necessidades sentidas, face à 

experiência vivida no território rural.  

 

Quadro 5.3 – Aspectos a melhorar para aumentar a atractividade do território na opinião dos inquiridos  
 

Ordem decrescente de importância (%) 
 

Melhor informação/sinalização sobre os locais a visitar 50,0 

Melhores acessibilidades e melhores transportes 48,7 

Melhor preservação do património natural 40,1 

Melhores infra-estruturas 38,2 

Melhor preservação do património construído 36,2 

Mais eventos culturais 31,6 

Animação da vida nocturna 28,9 

Construção de uma marina/piscina fluvial 28,3 

Artesanato mais atractivo/maior facilidade de o encontrar 27,6 

Possibilidade de outras práticas recreativas/desportivas 23,0 

Mais restaurantes ou similares 22,4 

Criação de centros interpretativos da natureza 21,7 

Melhor preservação das tradições culturais 21,1 

Existência de mais alojamentos turísticos 20,4 

Existência de visitas guiadas 19,1 

Existência de animação dirigida para crianças 14,5 

Melhor preservação da paisagem agrícola 12,3 

Oportunidades para participar na actividade agrícola 6,5 

 
Nos últimos lugares da listagem apresentada e que envolvia dezanove itens, surgem a “existência 

de animação dirigida para crianças”, a “melhor preservação da paisagem agrícola” e a 
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“oportunidade para participar na actividade agrícola”. A reduzida expressão que conferem ao 

interesse em participar em actividades agrícolas deve conduzir à reflexão sobre introdução de 

unidades turísticas com esse objectivo, tantas vezes defendida por alguns actores do território. 

Estas indicações permitem a identificação dos principais pontos fracos do território, a que os 

agentes da oferta territorial deverão estar atentos com vista a corrigir um posicionamento e uma 

imagem desejados para o território, aumentando a sua atractividade.  

 

A última destas opções, nesta questão, foi deixada em aberto, e registou igualmente o receio de 

muitos dos inquiridos pelos incêndios, quer pela sua segurança quer consequente perda de 

património natural e alteração da paisagem. Também foram indicadas necessidades de 

segurança, face a assaltos a viaturas estacionadas nas margens da albufeira (principalmente em 

Barreiras/Ilha do Lombo). Será, também esta, uma questão a observar num quadro de construção 

da estratégia de comunicação destes territórios rurais. 

 

 

5.5. ATRACTIVIDADE DO TERRITÓRIO E SATISFAÇÃO 

PERCEPCIONADA FACE ÀS AMENIDADES RURAIS 

EXPERIMENTADAS 
 

No Quadro 5.1 caracterizaram-se os respondentes em visita a este território como essencialmente 

portugueses de média idade, com habilitações literárias médias a elevadas, sobretudo residentes 

na região de Lisboa e, em elevada proporção, detentores de uma ligação afectiva, de cariz 

familiar, com o território onde foram inquiridos. São utilizadores do território que não estão em 

primeira visita, e acedem a esta região com muita frequência e sem mostras de sazonalidade, 

viajando com a família e permanecendo em casa própria ou de familiares.  

 

O tratamento comparativo das suas respostas às questões 6, 7 e 9 do questionário (Anexo 4.1), 

permite retirar outras ilações, nomeadamente distinguir entre as amenidades rurais que, para os 

respondentes, parecem potenciar a sua atracção pelo território, conduzindo à visita, e 

principalmente à revisita, e destas, constatar quais as amenidades rurais que foram realmente 

usufruídas e percepcionadas como benefícios.  
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A resposta à questão 8 permite aos inquiridos expressar a maior ou menor satisfação na sua 

utilização, enquanto que a questão 9 permite reportar a sua disposição para a recomendação de 

utilização das amenidades rurais, a familiares ou amigos. Nas páginas seguintes adoptam-se as 

expressões “Atracção”, “Utilização” e “Recomendação”, como referência às questões 6, 7 e 9 do 

questionário, respectivamente: 
 

6. Quais os principais benefícios ou atracções que o levaram a escolher este local? 

7. Quais os principais benefícios ou atracções que experimentou? 

9. Quais as atracções ou benefícios deste local que recomendaria aos seus amigos? 

 

Enquanto factor de atracção a amenidade rural designada por “Paisagens Naturais” surgiu como 

a que mais motiva a utilização do território. Repare-se que em segundo lugar aparece a 

“Tranquilidade” e em terceiro a “Natureza”, realçando a importância de factores do meio 

físico/natural mais do que, por exemplo, o património construído. Uma distribuição percentual 

semelhante ocorre, quer para os benefícios percepcionados, quer para as recomendações 

expressas pelos inquiridos (Anexo 5.3.B.).  

 

A Figura 5.10. reúne as frequências das respostas obtidas para cada amenidade rural assinalada. 

Esta informação é muito importante, igualmente, para a (re)construção ou para um reforço do 

posicionamento do território, apesar de não se conhecer ainda o resultado de uma eventual 

segmentação. Esta informação dos respondentes indicia que a procura do território assenta 

maioritariamente na necessidade de vivenciar a tranquilidade e a natureza. Da análise da Figura 

5.10, apoiada nos resultados expressos no Anexo5.4.B, resultam ainda outras evidências, que nos 

permitem agrupar as amenidades rurais de acordo com as distribuições percentuais obtidas a 

partir da comparação entre as respostas expressas às questões 6 (Atracção) e 7 (Utilização), atrás 

referidas. Comparando ainda com as respostas à questão 9 (Recomendação), verifica-se que os 

inquiridos estão dispostos a recomendar de forma diferente ao expresso face às amenidades que 

os atraem para o território e às que efectivamente usufruem. 
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Figura 5.10 – Distribuição percentual das respostas relativas à atracção (questão 6), utilização  
(questão 7) e recomendação (questão 9) do questionário aos utilizadores do território
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O Quadro 5.4 sintetiza as agregações que as respostas obtidas parecem indiciar. Esta agregação 

deve ser comparada com os resultados que se indicam mais adiante, relativos à eventual 

segmentação face aos benefícios percepcionados nas amenidades usufruídas, e indiciam 

possíveis bases para estimular a procura e para aplicação de estratégias de marketing. 

 

Quadro 5.4 – Comparação relativa das percentagens obtidas nas respostas às questões 6, 7 e 9. 
 

A≤U A>U 

R≤U R>U 
 R≤U 

 
R < A R=A R > A R <A R>A 

Pequenos 
mercados locais 

Aldeias e vilas 
preservadas Romarias Paisagens 

naturais 

Outras 
actividades 
desportivas 

Natureza 

Feiras  
Antigas 

Instalações 
industriais 

 Desportos 
aquáticos Tranquilidade 

Outros 
monumentos  Artesanato  Navegação 

recreativa Hospitalidade 

Gastronomia  Cantares e danças 
tradicionais   Praia/Piscina fluvial 

Paisagens 
agrícolas 

tradicionais 
 Produtos 

tradicionais   Percursos para passeios 

Igrejas e capelas  Pesca   Ruralidade 

     Ambiente despoluído 

     Festas 

Legenda: A-atracção; U-utilização; R-recomendação 

 
O Quadro 5.4 sugere o eventual estabelecimento de uma agregação baseada na relação entre a 

atracção (A) e a utilização (U), com possibilidade de distinguir alguns conjuntos pela 

comparação da disponibilidade de recomendação (R) e a percepção obtida na sua utilização (U).  

 

Quando a utilização (U) supera a atracção (A) sentida do utilizador pelo território podem 

constituir-se grupos de amenidades em que a recomendação iguala, ou não excede a utilização, 

sugerindo que o conjunto de amenidades experimentadas não haviam sido percepcionadas como 

factores de atracção motivadores da deslocação ao território. Neste caso, há ainda que distinguir 

as possibilidades de agregação das amenidades, de acordo com a subsequente comparação entre 

a recomendação (R) e a atracção (A) percepcionada. Por um lado, um grupo em que se regista 

uma utilização que supera a atracção e em que a disponibilidade de recomendação é inferior à 

atracção, pode sugerir alguma insatisfação dos utilizadores, cujas razões importa explorar num 
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quadro de aplicação de marketing. Engloba amenidades relacionadas com a vivência e o 

quotidiano local, mas que parecem não corresponder às expectativas, em quantidade ou em 

qualidade, dos seus utilizadores se atendermos à disponibilidade para a sua recomendação. Será 

importante perceber o porquê desta diversidade de situações de forma a melhor corresponder às 

expectativas dos utilizadores actuais e potenciais. Por outro lado, relativamente a algumas 

amenidades, os utilizadores evidenciaram uma disponibilidade de recomendação superior à 

atractividade percepcionada, ainda que inferior à utilização manifestada. Reconhecendo-se as 

particularidades associadas a estas amenidades, nomeadamente pelo facto de apresentarem uma 

expressão reduzida de oferta ou de surgirem associadas a determinadas épocas do ano, importa 

fazer o reforço de actuações de marketing que melhor as promovam. 

 

Ainda de acordo com o Quadro 5.4., quando a atracção (A) pelo território supera a utilização 

manifestada (U), e nos casos em que a sua recomendação excede a utilização assinalada, 

pressupõe-se que os inquiridos reconhecem a existência e o potencial de atracção de cada uma 

dessas amenidades no território, mesmo que não tenham beneficiado da sua utilização, o que 

poderá denunciar eventuais dificuldades de acesso ao seu consumo. Incluem-se, neste grupo, as 

amenidades praticadas directamente no plano de água da albufeira, as quais parecem beneficiar 

de uma apreciação muito positiva por parte de quem delas usufrui. Isoladamente surge a 

amenidade “Paisagens Naturais”, mais assinalada em todas as vertentes, com resultados que 

sugerem o reconhecimento do seu potencial de atractividade ainda que revelando um nível de 

recomendação ligeiramente inferior. No outro subgrupo, em que a utilização supera a 

recomendação, referenciaram-se apenas situações em que o potencial de atracção excede a 

disponibilidade para a sua recomendação. São aqui incluídas as amenidades que de algum modo 

se podem considerar como referências de caracterização dos locais em que se procedeu aos 

inquéritos. Reconhecendo-se que podem ser importantes na definição de políticas que pretendem 

reforçar a atractividade do território há que estar atento aos eventuais constrangimentos que não 

parecem permitir que os utilizadores vejam as suas expectativas satisfeitas.  

 

De forma a medir o nível de satisfação, solicitou-se a resposta a uma questão, da categoria de 

escala de atitudes, com quatro opções - Muito satisfeito, Satisfeito, Pouco satisfeito e Nada 

Satisfeito - que, no tratamento SPSS foram codificadas em 4,3,2 e 1, respectivamente. Mais 

adiante serão discutidas as possíveis justificações dos resultados destas percepções sobre a 

utilização das amenidades rurais, que numa primeira abordagem poderão estar ligadas quer à 

maior ou menor representatividade destas amenidades no território, à sua maior ou menor 
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disponibilidade para o consumo, ou à maior ou menor vivência de consumo durante a estadia 

presente ou numa estadia anterior. No Quadro 5.5 (Anexo 5.3.C.), mostra-se, para cada 

amenidade rural, a repartição do grau de satisfação obtida no seu consumo, pelos respondentes 

que, na questão 7, as assinalaram, como experimentadas nesta sua vivência do rural.  

 

Quadro 5.5 – Distribuição percentual das respostas assinaladas para cada uma das amenidades 
experimentadas que expressam o seu nível de satisfação 

 

 
Muito 

Satisfeito 
Satisfeito 

Pouco 

satisfeito 

Nada 

satisfeito 

Paisagens naturais 60,2 39,1 0,8 0,0 

Paisagens agrícolas tradicionais 46,9 50,0 3,1 0,0 

Gastronomia 37,3 62,7 0,0 0,0 

Produtos tradicionais 39,1 60,9 0,0 0,0 

Artesanato 28,6 66,7 4,8 0,0 

Igrejas e capelas 48,5 48,5 1,5 1,5 

Outros monumentos 47,8 52,2 0,0 0,0 

Cantares e danças tradicionais 47,1 47,1 5,9 0,0 

Romarias 34,8 52,2 13,0 0,0 

Festas 41,9 44,2 11,6 2,3 

Feiras 53,8 42,3 3,8 0,0 

Pequenos mercados locais 28,0 68,0 0,0 4,0 

Antigas instalações industriais 27,3 63,6 9,1 0,0 

Aldeias e vilas preservadas 40,4 48,9 6,4 4,3 

Tranquilidade 67,9 29,2 0,0 2,9 

Ruralidade 62,7 33,3 0,0 3,9 

Natureza 62,9 32,0 2,1 3,1 

Hospitalidade 64,4 33,3 0,0 2,2 

Ambiente despoluído 54,7 41,3 1,3 2,7 

Praia/piscina fluvial 45,7 42,9 8,6 2,9 

Percursos para passeios 52,6 39,5 0,0 7,9 

Pesca 60,0 20,0 0,0 20,0 

Navegação recreativa 55,6 33,3 0,0 11,1 

Desportos aquáticos 44,4 50,0 0,0 5,6 

Outras actividades desportivas 55,6 38,9 0,0 5,6 

 
“Tranquilidade”, “hospitalidade”, “natureza”, “ruralidade” e “paisagens naturais” apresentaram 

uma distribuição percentual mais expressiva para o grau “Muito satisfeito”. Este grau foi o mais 

assinalado para mais de metade das amenidades rurais inventariadas e apresentadas no inquérito, 

conforme se observa no Quadro 5.5. (sombreado). Reportando à distribuição, obtida por adição 
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dos graus “Muito satisfeito” e “Satisfeito”, verifica-se que para o conjunto de inquiridos que 

experimentou cada uma das amenidades, é generalizada a satisfação. Apenas as amenidades 

“Outros Monumentos”, “Produtos tradicionais” e “Gastronomia” viram a sua distribuição 

percentual concentrar-se apenas nos graus de maior satisfação, não tendo sido assinalados os 

itens “Pouco” e “Nada satisfeitos”. O grau “Nada satisfeito”, foi assinalado para cerca de metade 

das amenidades apresentadas no inquérito, ainda que com muito pouca expressão, excepção para 

a “Pesca”. No entanto, apenas 5 inquiridos assinalaram ter usufruído desta amenidade. 

Considerando, em adição, os registos obtidos para os graus “Pouco satisfeito” e “Nada 

satisfeito”, percepciona-se uma insatisfação mais elevada nas amenidades “Festas”, “Romarias”, 

“Praia/Piscina fluvial” e “Navegação Recreativa”, o que pode fornecer mais algumas indicações 

sobre a qualidade das vivências de 

determinadas amenidades no território. 

Relacionando os valores assinalados por 

cada categoria, observa-se, na Figura 5.11, 

a distribuição percentual obtida para as 

amenidades na categoria “Muito 

satisfeito”. 

Figura 5.11 – Distribuição percentual das 
respostas “Muito satisfeito” assinaladas  
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Nas questões 6 a 8 foi deixada, como questão aberta, a possibilidade de expressar “Outras 

atracções”. Apesar de referidas por poucos inquiridos, considera-se que os contributos podem 

considerar-se interessantes pela forma como foram expressas as percepções do território, 

nomeadamente as associações quanto ao odor e aos sons, que podem ajudar a contribuir para a 

imagem e a comunicação do território. Continuando a analisar por categoria de graus de 

satisfação, e agregando as duas categorias “Pouco satisfeito” e “Nada satisfeito”, recolhe-se a 

informação que é apresentada na 

Figura 5.12. Relativamente ao 

conjunto das amenidades em 

estudo, verifica-se uma expressão 

relativamente elevada de 

insatisfação face à “Praia/piscina 

fluvial” e “Festas”, como já se 

indicara anteriormente. 

 
 

g

Figura 5.12 – Distribuição percentual das 
respostas obtidas para o somatório das 
categorias “Pouco satisfeito” e “Nada 

satisfeito”  % (Pouco+Nada) Satisfeito 
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Paisagens Agrícolas Tradicionais

Gastronomia

Produtos Tradicionais

Artesanato

Igrejas e Capelas

Outros Monumentos

Cantares e Danças Tradicionais

Romarias

Festas

Feiras

Pequenos Mercados Locais

Antigas Instalações Industriais

Aldeias e Vilas Preservadas

Tranquilidade

Ruralidade

Natureza

Hospitalidade

Ambiente Despoluído

Praia e Piscina Fluvial

Percursos Para Passeios

Pesca

Navegação Recreativa

Desportos Aquáticos

Outras Actividades Desportivas
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Os valores obtidos das estatísticas descritivas conduzem a um grau relativamente elevado de 

satisfação, que necessariamente tem que ser relacionado com o número de indivíduos que 

assinalaram a sua fruição. O grau médio de satisfação, obtido nas respostas à questão 8, sobre as 

amenidades rurais experimentadas foi de 3,39. (Anexo 5.3.D.). 

 

Para a prossecução da análise tornou-se importante verificar as correlações entre as variáveis e o 

tipo de associações evidenciadas. A matriz de correlações, em que foram detectadas muitas 

correlações significativas, valorizam a aplicação da análise factorial de componentes principais 

sobre as escalas obtidas na apreciação da utilização, benefícios e recomendação das amenidades 

rurais, de forma a reduzir as dimensões que poderão definir a atractividade do território. As 

respostas obtidas, para as 25 amenidades rurais em apreciação, foram sujeitas à análise factorial 

de componentes principais, conforme descrito no Capítulo 4, de forma a simplificar os dados 

através da redução do número de variáveis necessárias, para os descrever. O objectivo foi 

estabelecer as dimensões mais assinaladas pelos utilizadores do território face à atracção 

percepcionada, aos benefícios experimentados pela sua utilização e o grau de satisfação 

expresso. A utilização desta informação pretende conseguir uma melhor compreensão da 

informação recolhida, sem esquecer que os itens obtidos são teoricamente indicadores de 

variáveis que não podem ser medidas directamente. A qualidade e a significância dos factores 

(ou componentes) derivados devem ser especificadas com base na informação anterior, na teoria, 

e no julgamento dos investigadores (Pestana e Gageiro, 2005). 

 
O pressuposto de que existem factores que explicam as relações entre os dados foi apoiado pelos 

valores obtidos nos testes de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), o valor aproximado do Qui-quadrado 

e com o teste de esfericidade de Bartlett. A matriz de correlações, que foi obtida e que mede a 

associação linear entre as variáveis através do coeficiente de correlação de Pearson, legitima a 

aplicação do modelo factorial, sendo dominantes os Sig (1-tailed) com valores 0.000, como se 

pode ver no Anexo 5.4.A. O resultado do teste de Bartlett permite a rejeição da matriz das 

correlações na população ser a identidade, e o KMO, que compara as correlações simples com as 

parciais observadas entre as variáveis, registou o valor de 0,873. Este valor, entre 0,8 e 0,9, é 

indicativo de uma análise factorial boa e o valor aproximado do Qui-quadrado de Pearson é de 

2031,359. No Anexo 5.4.A podem igualmente ser consultadas as Matrizes Anti-Imagem, que 

confirmam a adequação amostral, função dos baixos valores das correlações e de valores 

elevados para as correlações da diagonal principal. No mesmo Anexo, discriminam-se os 

quadros das Comunalidades (variância de uma variável que é explicada por factores comuns), 
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entre outras peças, tais como o quadro da Variância Total Explicada. Da aplicação da Análise 

factorial em Componentes Principais, obteve-se uma primeira Matriz das Componentes após a 

Rotação, presente no Quadro 5.6. Este resultado foi obtido, como justificado em 4.1.5, utilizando 

o critério de Kaiser, que escolhe os factores cuja variância explicada seja superior a 1 (com 

eigenvalue (valor próprio) superior a 1), tendo sido retidos 6 factores.  

 
Quadro 5.6 – Resultados da aplicação da análise factorial de componentes principais (com todas as 

amenidades rurais, e com extracção pelos eigenvalues superiores a um) 
 
 

Pergunta 8 Componentes Comuna-
lidades 1 2 3 4 5 6 

Produtos Tradicionais 0,825 0,244 0,158 0,100 0,122 0,084 0,796 

Gastronomia 0,767 0,022 -0,031 0,043 0,012 -0,016 0,592 

Artesanato 0,753 0,342 0,225 0,046 0,042 0,067 0,743 

Paisagens AgrícolasTradicionais 0,740 0,183 0,069 0,129 0,118 -0,004 0,616 

Pequenos Mercados Locais 0,664 0,344 0,052 0,020 0,199 -0,017 0,603 

Antigas Instalações Industriais 0,630 0,316 0,164 -0,064 0,115 0,128 0,557 

Romarias 0,604 0,492 0,208 0,093 -0,034 0,026 0,660 

Hospitalidade 0,594 0,030 0,056 0,336 0,352 0,054 0,597 

Pesca 0,469 -0,044 0,155 0,010 0,139 0,085 0,273 

Aldeias e Vilas Preservadas 0,160 0,696 -0,030 0,156 0,080 0,050 0,544 

Feiras 0,525 0,661 0,212 0,007 0,207 -0,052 0,802 

Igrejas e Capelas 0,139 0,616 -0,030 0,237 -0,031 0,547 0,757 

Cantares e Danças Tradicionais 0,406 0,582 0,245 0,040 0,222 0,022 0,614 

Festas 0,434 0,543 0,121 0,105 0,434 -0,156 0,722 

Ruralidade 0,230 0,462 0,147 0,359 0,319 0,119 0,532 

Navegação Recreativa 0,227 -0,080 0,804 0,081 -0,065 -0,034 0,716 

Desportos Aquáticos 0,125 0,092 0,818 -0,055 0,137 0,134 0,732 

Outras Actividades Desportivas 0,145 0,270 0,715 0,031 0,206 0,130 0,665 

Tranquilidade -0,048 0,370 -0,008 0,755 0,023 -0,203 0,750 

Natureza 0,277 -0,146 0,063 0,754 0,060 -0,042 0,676 

Paisagens Naturais -0,079 0,213 -0,029 0,570 0,098 0,255 0,452 

Percursos Para Passeios 0,246 0,198 0,163 0,281 0,568 0,233 0,582 

Ambiente Despoluído 0,232 0,198 -0,006 0,455 0,587 0,136 0,663 

Praia Piscina Fluvial 0,150 0,062 0,106 -0,058 0,801 -0,082 0,689 

Outras Atracções 0,014 -0,084 0,280 -0,108 0,143 0,734 0,657 

Outros Monumentos 0,272 0,452 -0,108 0,293 -0,282 0,566 0,775 
Eigen value >1,0 

Variância total explicada 64,48% 
KMO 0,873 

Teste de Bartlett 
Qui-quadrado aprox. 2031,359 

df 325 
Sig. 0,000 

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
aRotation converged in 22 iterations. 

 
De acordo com Pestana e Gageiro (2005), “as variáveis importantes para manter na análise 

factorial são aquelas que têm maiores correlações lineares entre si, ou cujos valores da matriz 
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anti-imagem sejam elevados na diagonal e pequenos fora dela (…) e devem ter valores elevados 

nos pesos (loadings) e nas comunalidades”. Tendo a pesca uma comunalidade relativamente 

baixa (o que significa que apenas 27% da variância desta variável pode ser explicada pelos seis 

factores considerados), optou-se por remover esta amenidade da análise. A repetição da análise 

factorial de componentes principais sem a variável pesca conduziu à matriz de componentes após 

a rotação, às comunalidades, o valor dos testes de KMO e de Bartlett, que estão sintetizados no 

Quadro 5.7, e cujos outputs do SPSS podem ser consultados no Anexo 5.4.B. 

 
Quadro 5.7 – Resultados da aplicação da análise factorial por componentes principais (sem a “PESCA”) 

   

Pergunta 8 
Componentes Comuna-

lidades 1 2 3 4 5 6 
Produtos Tradicionais 0,834 0,146 0,141 0,165 0,125 0,055 0,782 
Artesanato 0,776 0,236 0,081 0,244 0,038 -0,021 0,725 
Gastronomia 0,771 -0,091 -0,003 -0,046 0,120 0,080 0,625 
Paisagens AgrícolasTradicionais 0,748 0,072 0,134 0,067 0,158 0,002 0,612 
Pequenos Mercados Locais 0,717 0,169 0,240 0,065 0,015 -0,054 0,608 
Romarias 0,692 0,343 0,038 0,233 0,050 -0,085 0,661 
Antigas Instalações Industriais 0,668 0,210 0,147 0,179 -0,067 0,071 0,554 
Feiras 0,644 0,417 0,309 0,249 -0,078 -0,204 0,794 
Hospitalidade 0,580 -0,024 0,343 0,036 0,395 0,134 0,629 
Festas 0,533 0,275 0,520 0,144 0,039 -0,243 0,712 
Cantares e Danças Tradicionais 0,504 0,404 0,311 0,276 -0,039 -0,123 0,607 
Igrejas e Capelas 0,200 0,814 0,057 0,023 0,104 0,207 0,760 
Outros Monumentos 0,301 0,718 -0,222 -0,064 0,202 0,266 0,771 
Aldeias e Vilas Preservadas 0,264 0,622 0,196 0,027 0,009 -0,240 0,553 
Ruralidade 0,280 0,435 0,392 0,174 0,278 -0,051 0,531 
Praia Piscina Fluvial 0,149 -0,121 0,796 0,100 -0,042 -0,008 0,682 
AmbienteDespoluído 0,233 0,206 0,609 -0,001 0,436 0,085 0,665 
Percursos Para Passeios 0,237 0,220 0,583 0,171 0,265 0,168 0,572 
Navegação Recreativa 0,208 -0,144 -0,080 0,795 0,131 0,036 0,721 
Desportos Aquáticos 0,139 0,029 0,143 0,818 -0,043 0,149 0,734 
Outras Actividades Desportivas 0,179 0,198 0,245 0,727 0,000 0,067 0,665 
Natureza 0,212 -0,039 0,042 0,048 0,797 -0,022 0,686 
Tranquilidade -0,020 0,390 0,113 0,025 0,639 -0,425 0,755 
Paisagens Naturais -0,092 0,421 0,142 -0,016 0,496 0,078 0,458 
Outras Atracções -0,005 0,163 0,096 0,258 -0,056 0,777 0,709 

Eigen value > 1,0  
Variância total explicada 66,28% 

KMO 0,876 

Teste de Bartlett 
Qui-quadrado aprox.  1966,174 

df 300 
sig 0,000 

Extraction Method: Principal Component Analysis.Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
aRotation converged in 9 iterations. 
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Estando associada apenas uma variável à 6ª dimensão, e levando em conta que apenas três 

respondentes assinalaram esta variável, procedeu-se a uma nova análise factorial por 

componentes principais, cujos resultados se apresentam no Quadro 5.8, e cujas matrizes e outros 

quadros de apoio constam do Anexo 5.4.C. 

 

Quadro 5.8 – Resultados da aplicação da análise factorial por componentes principais (anterior, já sem 
Pesca, retira-se uma dimensão) 

 

Pergunta 8 
Componentes 

Comuna-
lidades 1 2 3 4 5 

 Produtos Tradicionais 0,834 0,132 0,126 0,168 0,147 0,779 

Artesanato 0,784 0,220 0,123 0,203 0,047 0,722 

Gastronomia 0,764 -0,084 -0,061 -0,014 0,119 0,609 

Paisagens Agrícolas Tradicionais 0,748 0,058 0,113 0,057 0,176 0,610 

Pequenos Mercados Locais 0,717 0,152 0,254 0,032 0,053 0,606 

Romarias 0,704 0,325 0,108 0,167 0,054 0,643 

Antigas Instalações Industriais 0,667 0,204 0,159 0,189 -0,038 0,549 

Feiras 0,658 0,381 0,421 0,132 -0,033 0,774 

Hospitalidade 0,571 -0,051 0,225 0,096 0,448 0,589 

Cantares e Danças Tradicionais 0,515 0,369 0,396 0,195 0,009 0,597 

Igrejas e capelas 0,189 0,814 0,034 0,129 0,161 0,742 

Outros Monumentos 0,287 0,738 -0,275 0,071 0,215 0,754 

Aldeias e Vilas Preservadas 0,274 0,593 0,302 -0,074 0,052 0,527 

Festas 0,542 0,225 0,590 0,025 0,112 0,706 

Praia/Piscina Fluvial 0,140 -0,166 0,751 0,096 0,076 0,626 

Percursos para Passeios 0,228 0,178 0,492 0,243 0,366 0,519 

Ruralidade 0,285 0,389 0,397 0,145 0,345 0,530 

Desportos Aquáticos 0,162 -0,007 0,208 0,796 -0,048 0,706 

Navegação Recreativa 0,242 -0,180 -0,002 0,717 0,073 0,611 

Outras actividades desportivas 0,201 0,154 0,322 0,683 0,018 0,634 

Outras atracções -0,039 0,192 -0,098 0,589 0,004 0,395 

Natureza 0,222 -0,079 -0,054 0,038 0,784 0,674 

Tranquilidade 0,009 0,328 0,186 -0,157 0,636 0,572 

Ambiente Despoluído 0,222 0,159 0,495 0,054 0,542 0,615 

Paisagens Naturais -0,094 0,393 0,072 0,038 0,535 0,457 

Eigen value cinco factores 

Variância total explicada 62,18% 

KMO 0,876 

Teste de Bartlett 
Qui-quadrado aprox. 1966,174 

300 

0,000 

Extraction Method: Principal Component Analysis.Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.  
aRotation converged in 9 iterations. 
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Verificando-se também uma baixa comunalidade para “Outras atracções”, optou-se por repetir a 

análise, retirando, também, esta variável. Os resultados expressos no Quadro 5.9 (e no Anexo 

5.4.D) mostram que apesar de se reduzir a variância total explicada, consegue-se reduzir um dos 

factores, o que é importante para os objectivos do estudo. Ainda assim, o valor da variância total 

explicada continua a ser aceitável, de acordo com o Quadro 4.2 (Pestana e Gageiro, 2005). 

 

Quadro 5.9 – Resultados da aplicação da análise factorial por componentes principais  
(sem Outras Atracções) 

 

Pergunta 8 
Componentes Comuna-

lidades 1 2 3 4 5 
Produtos Tradicionais 0,825 0,165 0,126 0,192 0,133 0,778 

Gastronomia 0,771 -0,071 -0,037 -0,002 0,102 0,611 

Artesanato 0,766 0,259 0,102 0,238 0,042 0,445 

Paisagens AgrícolasTradicionais 0,748 0,079 0,127 0,072 0,160 0,613 

Pequenos Mercados Locais 0,715 0,178 0,259 0,044 0,039 0,613 

Romarias 0,682 0,362 0,075 0,206 0,057 0,647 

Antigas Instalações Industriais 0,662 0,228 0,161 0,177 -0,049 0,549 

Feiras 0,630 0,432 0,380 0,189 -0,035 0,765 

Hospitalidade 0,587 -0,048 0,272 0,074 0,421 0,603 

Cantares e Danças Tradicionais 0,490 0,413 0,362 0,233 0,006 0,596 

Igrejas e Capelas 0,171 0,812 0,022 0,069 0,174 0,724 

Outros Monumentos 0,272 0,728 -0,284 0,019 0,233 0,740 

Aldeias e Vilas Preservadas 0,249 0,618 0,259 -0,038 0,067 0,516 

Praia Piscina Fluvial 0,145 -0,140 0,781 0,104 0,038 0,662 

Festas 0,527 0,267 0,574 0,077 0,098 0,695 

Percursos Para Passeios 0,222 0,198 0,508 0,236 0,344 0,520 

AmbienteDespoluído 0,223 0,168 0,523 0,055 0,519 0,624 

Ruralidade 0,268 0,412 0,380 0,166 0,343 0,531 

Navegação Recreativa 0,210 -0,129 -0,067 0,790 0,081 0,697 

Desportos Aquáticos 0,123 0,052 0,144 0,848 -0,048 0,761 

Outras Actividades Desportivas 0,163 0,210 0,261 0,729 0,018 0,671 

Natureza 0,232 -0,092 -0,040 0,060 0,785 0,683 

Tranquilidade -0,007 0,332 0,144 -0,079 0,660 0,573 

Paisagens Naturais -0,091 0,370 0,089 -0,011 0,541 0,445 

Eigen value cinco factores 
Variância total explicada 63,92% 

KMO 0,878 

Teste de Bartlett 
Qui-quadrado aprox. 1936,181 

276 

0,000 

Extraction Method: Principal Component Analysis.Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.  
aRotation converged in 9 iterations. 
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As cinco componentes consideradas explicam em conjunto cerca de 63,920% da informação 

total. A primeira componente é a que tem maior poder explicativo, com cerca de 36,2%. As 

restantes apresentam valores na extracção inicial inferiores às percentagens de variância 

explicada, após a rotação. Em função dos valores assinalados no Quadro 5.9, propõe-se uma 

designação para cada factor (Quadro 5.10). Estas componentes constituem, na etapa seguinte, as 

variáveis em que se vai aplicar a análise de clusters, conforme referido no capítulo 4. 

 

Quadro 5.10 – Componentes resultantes da análise factorial 
 

Componente 
Pesos dos 
factores 

(Loading) 
1. (Re)Viver o quotidiano do rural 

 Produtos Tradicionais 0,825 

 Gastronomia 0,771 

 Artesanato 0,766 

 Paisagens Agrícolas Tradicionais 0,748 

 Pequenos Mercados Locais 0,715 

 Romarias 0,682 

 Antigas Instalações Industriais 0,662 

 Feiras 0,630 

 Hospitalidade 0,587 

 Cantares e Danças Tradicionais 0,490 

2.Cruzar o património histórico 

 Igrejas e Capelas 0,812 

 Outros Monumentos 0,728 

 Aldeias e Vilas Preservadas 0,618 

3. Desfrutar a ruralidade  
 Praia Piscina Fluvial 0,781 

 Festas 0,574 

 Percursos para Passeios 0,508 

 Ambiente Despoluído 0,523 

 Ruralidade 0,380 

4. Viver a albufeira 

 Navegação Recreativa 0,790 

 Desportos Aquáticos 0,848 

 Outras Actividades Desportivas 0,729 

5. Invicta natureza 

 Natureza 0,785 

 Tranquilidade 0,660 

 Paisagens Naturais 0,541 
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Genericamente, a primeira componente relaciona-se com a vivência de um conjunto de atributos 

que simbolizam o rural, que o identificam com um rural preservado, mantido “incólume”, 

beneficiando das seus produtos tradicionais e do artesanato. Recorrendo às palavras de Baptista 

(2001), será a componente “em que persiste um quadro de vida local, vincadamente endógeno na 

estruturação e na dinâmica das economias agrícolas, e a utilização de tecnologias, hoje 

designadas de tradicionais, diversificadas, adaptadas às condições do meio, mas que impõem 

limites estreitos na relação com os ciclos da natureza.” A segunda componente relaciona-se 

exclusivamente com o património construído, histórico e corrente. O maior poder explicativo 

desta componente tem a ver com a atracção associada ao património religioso.  

 

A maior parte da informação explicada pela terceira componente relaciona-se com a satisfação 

sentida na utilização de amenidades rurais, nomeadamente com actividades de reabilitação face 

ao stress percepcionado no quotidiano citadino, que se associam directamente com a ruralidade e 

a vivência social em território rural. A quarta componente retida apresenta uma elevada 

correlação com as variáveis directamente relacionadas com o desfrutar do plano de água da 

Albufeira da Barragem do Castelo de Bode. As variáveis correlacionadas com a última 

componente retida são a Natureza, Paisagens Naturais e a Tranquilidade, razão pela qual foi 

interpretada como um conjunto de amenidades que atrai os utilizadores do território pela 

diferenciação que promove neste território. 

 

 

5.6. SEGMENTAÇÃO DA AMOSTRA FACE AO GRAU DE SATISFAÇÃO 

EXPRESSO NA UTILIZAÇÃO DAS AMENIDADES RURAIS DO 

TERRITÓRIO 
 

Um dos objectivos específicos deste estudo assenta na eventualidade de explorar a existência de 

grupos de utilizadores do território que dele fazem diferentes leituras, nomeadamente no que se 

refere à sua atitude perante as amenidades rurais. A identificação destes grupos é fundamental 

para aplicar as estratégias de marketing mais adequadas, incrementando a eficácia deste 

procedimento, e evitando o desperdício de recursos por alvos que não são os almejados. 

 

Nesta secção apresentam-se e interpretam-se os resultados da aplicação da análise de clusters às 

dimensões obtidas pela análise factorial anterior. Foram utilizados vários critérios, a exemplo do 
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que se havia feito para a análise factorial, de acordo com as expectativas de atitudes que foram 

reportadas no inquérito aos utilizadores do território, face, nomeadamente, à atracção, à 

utilização, ao nível de satisfação e à recomendação das amenidades rurais. Pretende-se perceber 

se é possível segmentar os utilizadores do território com base no grau de satisfação expresso na 

utilização das amenidades rurais do território. 

 

Recorrendo à apresentação teórica breve da análise de clusters do capítulo anterior, investigou-se 

a possibilidade de estabelecer segmentos de utilizadores com base nas dimensões que resultaram 

da análise factorial, aplicada às respostas da questão 8 (nível de satisfação expresso na utilização 

das amenidades), segmentos que serão caracterizados de acordo com a informação primária 

disponível, nomeadamente ao nível sociodemográfico e comportamental. Em alternativa, e face 

ao número de amenidades rurais em estudo, foi também aplicada a análise de clusters 

directamente às respostas obtidas, sem prévia redução do número de variáveis. 

 

Neste estudo, utilizou-se o método de k-means resultando uma primeira dificuldade, que é a de 

escolher qual o valor de k, como referido em 4.1.5. Sendo necessário tomar uma decisão sobre a 

solução de partição que, para os objectivos da investigação, se mostra mais adequada utilizou-se 

o método hierárquico de Ward, como técnica exploratória. Os clusters encontrados 

correspondem numa perspectiva de marketing, à definição de segmentos de utilizadores que 

possibilitam uma adequação eficiente das estratégias e políticas definidas. Assim, o número de 

clusters revela-se importante, porque se se manifestar como insuficiente não traduzirá as 

diferenças existentes entre grupos de utilizadores, mas se em grande número poderá ser 

impeditivo de uma fácil operacionalização de acções a nível das variáveis de marketing 

consideradas. 

 

Utilizando o método de Ward obteve-se o dendograma que se apresenta no Anexo 5.4.E. A sua 

interpretação reflecte a formação dos clusters, bem como as distâncias entre eles, permitindo 

igualmente conhecer a composição de cada cluster em cada passo. Da aplicação do método de k-

means, para dois clusters obtém-se uma composição de clusters que não serve os objectivos 

referidos no parágrafo anterior. Por tudo o que ficou dito no capítulo 4, e se conhece da análise 

de clusters, optou-se por repetir a análise utilizando três clusters, conforme sugerido pelo 

dendograma. O Quadro 5.11 sintetiza alguns dos resultados obtidos nos vários testes que 

constituem esta análise e que podem ser consultados na sua totalidade no Anexo 5.4 (E a H). 
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Quadro 5.11 – Resultados obtidos da análise de clusters, com base no nível de satisfação percepcionado 
nas amenidades rurais experimentadas utilizando o método do k-means 

 

Componentes 
Cluster 

Sig. 
1 2 3 

(Re) Viver o quotidiano do rural 0,53256 0,00190 -1,10127 0,002 

Cruzar o património histórico 0,26202 -0,10874 1,54198 0,000 

Desfrutar a ruralidade  0,25231 -0,14797 2,30683 0,000 
Viver a albufeira 2,68522 -0,28995 0,13863 0,000 
Invicta natureza 0,26650 -0,01267 -0,29232 0,449 

Dimensão do cluster 14 utilizadores 
(9,1%) 

133 
utilizadores 

(86,4%) 

7 utilizadores 
(4,5%)  

 
Não tendo sido explicitado no Capítulo 4, importa chamar a atenção para a utilização da análise 

de variância a um factor (ANOVA). De acordo com Maroco (2003), como “os sujeitos são 

agrupados nos clusters de modo que dentro dos clusters estes sejam tão próximo quanto possível, 

e fora dos clusters sejam tão dissemelhantes quanto possível, as diferenças entre as médias dos 

clusters há-de ser significativamente diferentes em pelo menos uma das variáveis”. Nesse 

sentido a utilização da ANOVA permite identificar qual ou quais das variáveis melhor 

discriminam os clusters. Em face dessa asserção sobre a ANOVA, e ainda do resultado obtido, 

em termos de dimensão dos clusters (Quadro 5.11) que não parece o mais apropriado para 

operacionalizar estratégias de marketing, procedeu-se à repetição desta análise sem entrar com a 

dimensão cinco (Invicta Natureza), uma vez que se verifica não ser discriminativa dos clusters. 

Da aplicação do k-means sobre as outras quatro dimensões obtidas na análise factorial de 

componentes principais, realizada com base nas respostas obtidas face ao grau de satisfação 

atingido na utilização das amenidades rurais, obteve-se a síntese indicada no Quadro 5.12, que 

permite identificar diferentes segmentos de utilizadores do território. 

 
Quadro 5.12 – Resultados obtidos da análise de clusters, com base no nível de satisfação percepcionado 

nas amenidades rurais experimentadas utilizando o método do k-means  
 

Componentes 
Cluster 

Sig. 
1 2 3 

(Re) Viver o quotidiano do rural -0,28757 2,05338 -0,34264 0,000 

Cruzar o património histórico 0,03517 0,71466 -0,37801 0,000 

Desfrutar a ruralidade  -0,66615 0,39637 1,10205 0,000 

Viver a albufeira 0,08901 0,57443 -0,42003 0,000 

Dimensão do cluster 
88 

utilizadores 
(57,1%) 

20 
utilizadores 

(13%) 

46 
utilizadores 

(29,9%)   
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Os segmentos de população obtidos parecem ter dimensões adequadas, e podem estipular-se 

algumas das suas características pertinentes a partir dos vários cruzamentos realizados. Para 

completar a análise apresentam-se os resultados extraídos dos quadros de contingência, dando 

ênfase às relações estatisticamente significativas (teste do Qui-quadrado), e que vão ajudar a 

interpretar os clusters obtidos e caracterizar os perfis dos segmentos de utilizadores do território 

em análise. São esses resultados que se apresentam no Quadro 5.13. 

 

Quadro 5.13 – Caracterização do perfil sociodemográfico dos segmentos obtidos na análise de clusters 
  

Características Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 
χ2 

(sig.) 

Local 
Dornes 65,9% 

Ilha do Lombo 19,3% 
Lago Azul 95,0% 

Lago Azul 39,1% 

Ilha do Lombo 21,7% 

50,975 

(0,000) 

Nacionalidade Portuguesa 93,4% Portuguesa 100% Portuguesa 97,8%  

Género Masculino 55,7% Masculino/Feminino 50,0% Feminino 60,9%  

Escalão etário 

35 a 44 anos 27,6% 

25 a 34 anos 19,5% 

45 a 54 anos 19,5% 

45 a 54 anos 25% 

15 a 24 anos 20,0% 

35 a 44 anos 40% 

15 a 25 anos 31,1% 
 

Residência 
Região de Lisboa 55,4% 

Fora Região Lisboa 34,9% 
Região de Lisboa 94,7% Região de Lisboa 72,7%  

Ligação afectiva Não 57,0% Sim 90,0% Sim 54,3% 
14,441 

(0,001) 

Grau de ensino 
Ensino superior 33,8% 

Ensino secundário 33,8% 

Ensino secundário 40,0% 

3º Ciclo Básico 35% 

Ensino superior 38,6% 

3º Ciclo Básico 27,3% 
 

Exerce profissão Sim 64,4 % Sim 80,0% Sim 69,6%  

Primeira visita 
Sim 37,5% 

Não 62,5% 
Não 100% Não 87,0% 

17,349 

(0,000) 

A última visita ocorreu há… 
----- 
Menos de um ano 77,8% Menos de um ano 89,5% Menos de um ano 67,6% 

26,027 

(0,001) 

Sazonalidade da visita 
Em alturas específicas do 
ano 51,9% 

Em qualquer altura do ano 
95,0% 

Em alturas específicas do 
ano 50,0% 

14,310 

0,001 

Duração prevista da visita Um dia 49,4% Uma semana 45,0% Uma a três noites 30,4%  

Alojamento 
Casa secundária 33,3% 
Casa de amigos 33,3 Casa secundária 64,7% 

Casa de familiares 40,0% 
Estalagem 11,4%  

Veio com 
Com a família e amigos 
31,4% Veio com família 78,3% Veio com família 84,2% 

1,953 

(0,744) 

Motivo Diversos 43,7% Férias 85,0% Férias 76,2% 
11,835 

0,003 

Como tomou conhecimento Sugestão de 
amigos/familiares 80,5% 

Sugestão de 
amigos/familiares 90,0% 

Sugestão de 
amigos/familiares 85,7%  

Tenciona recomendar a visita Sim 78,6% Sim 95,0% Sim 90,9%  

Gastos Menos de 50 €   71,3% Menos de 50 €   90,0% Menos de 50 €   88,9%  
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No sentido de caracterizar as atitudes dos utilizadores do território face à atracção percepcionada 

por certas amenidades agrupados em cada segmento, cruzaram-se, utilizando o SPSS, os clusters 

obtidos com as respostas das questões 6 e 9 (Anexos 5.5.I e 5.5.J). Mostrando a sensibilidade 

também para os cruzamentos que não apresentaram significância estatística, verifica-se, no 

Quadro 5.14, que o cluster 2 apresenta uma profunda implicação com o território, ainda que não 

de igual forma para cada uma das amenidades rurais.  

 
Quadro 5.14 – Caracterização do perfil dos segmentos obtidos na análise de clusters face à percepção de 

atracção pelas amenidades rurais e à sua vontade de recomendar a sua utilização 
 

Amenidades rurais 
Percepcionam atracção … (Questão 6) Recomendariam …(Questão 9) 

Cluster 
1 

Cluster 
2 

Cluster 
3 χ2 Cluster 

1 
Cluster 

2 
Cluster 

3 χ2 

Paisagens naturais         

Paisagens Agrícolas 
Tradicionais 

   18,025 
(0,000)

   55,774 
(0,000)

Gastronomia    25,337 
(0,000)

   33,035 
(0,000)

Produtos Tradicionais    30,273 
(0,000)

   62,720 
(0,000)

Artesanato    17,732 
(0,000)

   45,234 
(0,000)

Igrejas e Capelas        17,071 
(0,000)

Outros Monumentos    11,500 
(0,003)

   19,281 
(0,000)

Cantares e Danças 
Tradicionais 

       37,951 
(0,000)

Romarias    13,501 
(0,001)

   59,209 
(0,000)

Festas    51,223 
(0,000)

   72,563 
(0,000)

Feiras    62,720 
(0,000)

   90,502 
(0,000)

Pequenos Mercados Locais    44,218 
(0,000)    69,044 

(0,000) 
Antigas Instalações 
Industriais    34,624 

(0,000)    64,043 
(0,000) 

Aldeias e Vilas Preservadas    12,079 
(0,002)    20,742 

(0,000) 

Tranquilidade         

Ruralidade    19,453 
(0,000)

   26,615 
(0,000)

Natureza         

Hospitalidade    26,829 
(0,000)

   38,206 
(0,000)

Ambiente Despoluído    20,499 
(0,000)

   27,519 
(0,000)

Praia/Piscina Fluvial    41,851 
(0,000)

   38,321 
(0,000)

Percursos para Passeios    27,966 
(0,000)

   26,292 
(0,000)

Pesca    20,499 
(0,000)

    

Navegação recreativa         

Desportos aquáticos         

Outras actividades 
desportivas        11,372 

(0,003) 

Legenda: Percepcionam como atracção/Sim, recomendariam (sem significância estatística) 
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Por último, e face às debilidades sentidas pelos inquiridos e que na sua opinião conduziriam a 

um reforço de atractividade do território, incrementando eventualmente o seu consumo, foi 

possível associar as respostas aos segmentos de utilizadores (visitantes) deste território rural. A 

caracterização dos clusters obtidas a partir da informação obtida dos cruzamentos no SPSS está 

expressa no Quadro 5.15. 

 
Quadro 5.15 – Caracterização dos segmentos obtidos na análise de clusters face às debilidades 

percepcionadas que impedem o reforço da atractividade 
 

Características Cluster 
1 

Cluster 
2 

Cluster 
3 χ2 

Melhor preservação do património construído     

Melhor preservação da paisagem natural     

Melhor preservação da paisagem agrícola Não 
90,9% 

Sim  
35% 

Não 
91,3% 

10,919 
(0,004) 

Melhor preservação das tradições culturais 
Não  

85,2% 
Sim 

60,0% 
Não 

84,8% 
21,482 
(0,000) 

Existência de visitas guiadas Não 
89,8% 

Sim 
60,0% 

Não 
82,6% 

26,501 
(0,000) 

Melhores acessibilidades e melhores transportes     

Possibilidade de outras práticas 
recreativas/desportivas     

Construção de uma marina/piscina fluvial     

Melhores infra-estruturas     

Existência de mais alojamentos turísticos     

Mais restaurantes ou similares Não 
85,2% 

Sim 
50,0% 

Não 
76,1% 

11,884 
(0,003) 

Mais eventos culturais Não 
75,0% 

Sim 
65,0% 

Não 
71,7% 

12,412 
(0,002) 

Animação da vida nocturna Não 
78,4% 

Sim 
60,0% 

Não 
71,70% 

11,783 
(0,003) 

Existência de animação dirigida para crianças Não 
94,3% 

Sim 
55,0% 

Não 
87,0% 

32,453 
(0,000) 

Artesanato mais atractivo/maior facilidade de o 
encontrar 

Não 
78,4% 

Sim 
65,0% 

Não 
78,3% 

16,495 
(0,000) 

Melhor informação/sinalização sobre os locais a 
visitar     

Criação de centros interpretativos da Natureza Não 
87,5% 

Sim 
55,0% 

Sim 
23,9% 

17,723 
(0,000) 

Oportunidades para participar na actividade 
agrícola 

Não 
97,7% 

Sim 
30,0% 

Não 
95,7% 

21,131 
(0,000) 

 

Legenda: Percepcionam aspectos a melhorar para incremento da atractividade (sem significância estatística)
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Em função de todos estes valores foi possível chegar a uma caracterização dos segmentos que a 

análise evidenciou:  

 

SEGMENTO 1 (DE PASSAGEM): Apresentam um apreciável conjunto de indivíduos que 

utilizam o território pela primeira vez, mas que estão dispostos a retornar. Sentem-se atraídos 

pelo património histórico construído, embora não o recomendem. Invocam a necessidade de 

criação de infra-estruturas básicas e a necessidade de melhor informação e sinalização sobre o 

que pode ser usufruído no território. Os indivíduos deste segmento não se encontram muito 

satisfeitos com os benefícios das amenidades rurais experimentadas, à excepção das Paisagens 

Naturais. São os que menos pernoitam e quando o fazem utilizam a casa secundária ou 

privilegiam a casa de amigos. Evidenciam uma menor ligação afectiva ao território, sentindo-se 

menos atraídos pelas amenidades rurais presentes, sugerindo um menor conhecimento e uma 

menor implicação com o território. 

 

SEGMENTO 2 (RURAL AFECTIVOS): Os indivíduos deste segmento mostram-se 

conhecedores e bons apreciadores do quadro de vida rural, associando elevados níveis de 

satisfação à maioria das amenidades rurais em estudo. Este segmento apresenta-se constituído 

exclusivamente por portugueses com uma forte ligação afectiva ao território, com cariz 

essencialmente familiar. Prevalece a revisita, muito frequente e sem mostras de sazonalidade. No 

território permanecem em casas próprias (secundárias) e na sua maioria utilizam o território 

durante as férias. Na leitura que fazem manifestam necessidades ao nível das acessibilidades, da 

preservação do património rural e da animação diurna e nocturna do território e do incremento da 

participação em actividades agrícolas. Estão satisfeitos com o nível das infra-estruturas do 

território. Sugerem uma maior implicação com o território, talvez, pelo facto de deterem uma 

maior experiência acumulada, sentindo um menor risco na utilização das diversas amenidades 

inventariadas no território. 

 

SEGMENTO 3 (ALBUFEIRA DESCONTRAÍDOS): Inclui os indivíduos que mais 

valorizam as amenidades relacionadas com a prática de actividades de lazer, no ou junto do 

plano de água da Albufeira, num ambiente tranquilo e despoluído, desfrutando a ruralidade. 

Revisitam o território a intervalos mais esporádicos do que o segmento anterior, privilegiando a 

permanência em casa de familiares durante o período das férias; desejam a preservação da 

paisagem natural e do património construído, referindo-se à necessidade de mais e melhores 

acessibilidades, de construção de uma marina/piscina fluvial. 
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Foi, igualmente colocada a hipótese de proceder à tentativa de identificar clusters sem recorrer 

previamente à realização de uma análise factorial (Anexo 5.4.M.). Os resultados levaram ao 

estabelecimento de clusters com as características apresentadas no Quadro 5.16. 

 

Quadro 5.16 – Clusters com base no nível de satisfação percepcionado nas amenidades rurais 
experimentadas utilizando o método do k-means (sem prévia análise factorial) 

 
 

  
Cluster 

Sig. 1 2 3 
Paisagens Naturais 4 3 4 0,000 
Paisagens Agrícolas Tradicionais 0 0 3 0,000 
Gastronomia 0 1 4 0,000 
Produtos Tradicionais 0 0 3 0,000 
Artesanato 0 0 3 0,000 
Igrejas e Capelas 2 1 4 0,000 
Outros Monumentos 1 1 3 0,000 
Cantares e Danças Tradicionais 0 0 2 0,000 
Romarias 0 0 3 0,000 
Festas 1 0 3 0,000 
Feiras 1 0 3 0,000 
Pequenos Mercados Locais 0 0 3 0,000 
Antigas Instalações Industriais 0 0 2 0,000 
Aldeias e Vilas Preservadas 1 0 3 0,000 
Tranquilidade 3 2 4 0,000 
Ruralidade 2 0 3 0,000 
Natureza 3 1 4 0,000 
Hospitalidade 1 0 4 0,000 
Ambiente Despoluído 3 0 4 0,000 
Praia/Piscina Fluvial 2 1 3 0,000 
Percursos Para Passeios 1 0 3 0,000 
Pesca 0 0 1 0,000 
Navegação Recreativa 0 1 2 0,000 
Desportos Aquáticos 0 0 1 0,002 
Outras Actividades Desportivas 0 0 2 0,000 

Dimensão do cluster 
50 

indivíduos 
(32,5%) 

85 
indivíduos 
(55,2%) 

19 
indivíduos 
(12,3%) 

  

 
Os cruzamentos realizados com as variáveis sociodemográficas permitem afirmar que os grupos 

agora identificados apresentam perfis com características semelhantes aos apresentados 

anteriormente, com a aplicação prévia da análise factorial. Assim o cluster 1 agora obtido 

corresponde ao cluster 3 obtido anteriormente, verificando-se quanto aos restantes clusters a 

correspondência que se apresenta no Quadro 5.17. 

 
A análise ao Quadro 5.16 indicia também a não discriminação dos segmentos pelo grau de 

satisfação face à amenidade rural Paisagens Naturais, apreciada positivamente por todos os 
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clusters. As dimensões dos clusters são muito semelhantes à obtida na análise de clusters com 

recurso prévio à identificação de componentes através da análise factorial.  

 

Quadro 5.17 – Correspondência entre os perfis identificados nas análises de clusters  
realizadas (com e sem prévia análise factorial) 

 

 
COM SEM 

DESIGNAÇÕES 
prévia análise factorial 

Cluster 

(% utilizadores) 

1  
(57,1%) 

2 
(55,2%) 

DE PASSAGEM 

2  
(13%) 

3 
(12,3%) 

RURAL AFECTIVOS 

3  
(29,9%) 

1 
(32,5%) 

ALBUFEIRA DESCONTRAÍDOS 

 
Apesar do equilíbrio dos resultados obtidos sem recurso  à análise factorial, a interpretação 

torna-se agora, mais difícil verificando-se que não são retidas algumas informações que podem 

constituir um contributo relevante para a definição de intervenções estratégicas e operacionais do 

marketing territorial como se pretende.  

 

 

5.7. OFERTA TERRITORIAL – ENTREVISTA AOS AGENTES 

DINAMIZADORES DO TERRITÓRIO 
 

Tendo em vista caracterizar a oferta de amenidades rurais, desejavam-se respostas claras dos 

agentes dinamizadores do território, que beneficiam, ou podem vir a beneficiar, das vantagens 

diferenciadoras percepcionadas pela procura que é atraída ao território. Relativamente aos 

dinamizadores, pretendia-se aferir o seu conhecimento sobre as expectativas dos público-alvo, e 

conhecer as acções desenvolvidas para animar esses mesmos públicos incrementando a 

utilização do território.  

 

Para além da informação resultante da análise documental realizada, que se apresentou no 

capítulo 3, procurou-se, no terreno, o contacto pessoal para que respondessem a algumas 

questões, suportadas pelo guião (Anexo 4.2). Este apresentou, para além de algumas questões 

abertas, alguns quadros a que se pretendeu dar alguma sistematização, mas para o qual nem 

sempre se conseguiu o preenchimento formal. Ainda assim, conseguiu-se uma representação que 

se julga com algum sucesso, uma vez que a nível dos alojamentos turísticos se entrevistaram os 
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operadores14 que representam mais de 80% da capacidade de alojamento da região. Menos 

conseguida foi a tentativa de abordar as empresas responsáveis pela animação do território, 

nomeadamente as que detém a organização de eventos de lazer e desportivos. A esse respeito, 

diria um dos operadores de alojamento turístico, “a empolgação das empresas de animação, 

também já passou”. Em contraponto, foi entrevistado o Presidente da Região de Turismo dos 

Templários, Floresta Central e Albufeiras (RTT). 

 

A análise da informação recolhida nas entrevistas permitiu caracterizar as principais 

preocupações da oferta territorial, e estabelecer uma série de questões importantes com 

implicações na sua leitura do território e nas intenções de actuação futura, em geral, e na 

utilização das amenidades rurais por ele suportadas, mais em particular.  

 

As pistas obtidas permitem a percepção de diferentes formas de relação e de apropriação do 

território. Constata-se que na sua maioria, os operadores estão descontentes com os apoios que, 

recebem, ou que desejavam receber da RTT, ou de outras instituições governamentais. Queixam-

se dos efeitos de políticas controversas, cuja aplicação responsabilizam pelas quebras acentuadas 

de população visitante, e pelo cada vez mais curto período em que os utilizadores permanecem 

na região. Responsabilizam, a ausência de planeamento, também pela não recuperação de 

investimentos anteriormente realizados e que agora vêm encerrados por não serem permitidos, 

por exemplo, pelo Plano de Ordenamento. Queixam-se do sentido isolamento, da falta de acessos 

e da má conservação dos existentes, apesar da sua localização estratégica no centro de Portugal e 

da relativa proximidade a um público que poderia ser interessante – Espanha. Estão igualmente 

descontentes com o fracasso de projectos antes aprovados, como por exemplo o que se refere à 

implantação e melhoria da sinalética no concelho de Ferreira do Zêzere, que não chegou a ser 

posto em prática pela falta de consignação de verbas. Fazem sentir que tem havido uma 

acentuada diminuição dos visitantes, em especial dos que permanecem por vários dias, o que 

atribuem, na sua maior parte aos fortes impedimentos impostos pelo POACB na utilização da 

Albufeira, face à necessidade desta água abastecer a região de Lisboa. 

 

O operador de maior dimensão, com estabelecimentos de maior qualidade, quer em Ferreira do 

Zêzere, quer em Tomar, e que explora o circuito do barco na Albufeira da Barragem em estudo, 

não tem a mesma opinião, e vê com bons olhos estas medidas de restrição ao uso, atribuindo a 

                                                 
14 Responsáveis dos operadores: Hotel dos Templários, Estalagem do Lago Azul, Barco de S. Cristóvão; Casa Vladival; Quinta da Pinheira, 
Quinta da Cerejeira, Estalagem Vale da Ursa; Região de Turismo dos Templários, Floresta Central e Albufeiras  
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diminuição de visitantes, ao descalabro reinante durante os últimos anos, com a utilização de 

barco, motas de água barulhentas e poluidoras, que afastaram o público habitual destes 

alojamentos, indivíduos, de classe média alta e alta, que apreciam a calma, o sossego, o 

isolamento e a contemplação de uma natureza praticamente intocada. Estas duas argumentações, 

opostas nas justificações, convergem no entanto para a necessária preservação da qualidade de 

água da albufeira. Apelam, na sua maioria, para uma definição clara de competências e de áreas 

de intervenção, que lhes permita recuperar confiança e que os incentive à participação em 

projectos integradores de promoção da atractividade da região.  

 

Em geral, estão cientes do maior grau de exigência dos utilizadores, e procuram responder com 

os recursos que detém, mas queixam-se da enorme concorrência do que designam por “turismo 

paralelo”, essencialmente movido por estrangeiros, que nas suas casas alojam turistas “amigos”. 

Esta concorrência desleal tem crescido intensamente nos últimos anos, e é detida essencialmente 

por elementos da comunidade holandesa, bastante disseminada na região. Entre as formas que 

disponibilizam, surgem vários parques de campismo rural, ou antes áreas que disponibilizam 

para receber tendas e caravanas. No entanto, são também elementos desta comunidade os que 

mais recentemente criaram estruturas de alojamento legalizadas, de que são exemplo uma 

estalagem e um parque de campismo rural. Estas organizações, que foram as que mais 

prontamente responderam à entrevista, procedem à sua própria comunicação, servindo-se 

fundamentalmente da presença em sites da internet, como o booking.com, e do passa-palavra de 

quem usufruiu já das suas instalações. Recebem poucos portugueses, cerca de 30%, e relatam 

diferenças entre portugueses e estrangeiros, nomeadamente quanto à utilização do território. 

Referem-se aos portugueses como visitantes apressados e pouco questionadores, que não 

pretendem usufruir do território, mas antes coleccionar locais visitados. Na sua maioria os 

estrangeiros preferem locais alternativos, mais isolados para aceder à albufeira, quer para banhos 

quer para prática de desportos náuticos, nas suas palavras os locais mais “selvagens”, e será 

talvez essa uma das razões de não terem sido inquiridos em grande número no nosso inquérito. 

Muitas vezes praticamente não saem das estalagens, quando estas possuem locais de acesso à 

Albufeira, como é o caso de Dornes, em que a casa em que permanecem domina uma das 

encostas sobranceiras à Albufeira. Um aspecto que também se descortinou, foi a sua participação 

no negócio imobiliário, participando activamente na aquisição de casas para elementos da sua 

comunidade que se pretendem fixar na região. Foram dadas várias explicações para a existência 

de uma grande comunidade de holandeses no território, relacionadas com crenças, ligadas, 
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nomeadamente a um forte magnetismo do mesmo. No entanto, encontraram-se igualmente 

residentes de origem inglesa, americana e brasileira e visitantes franceses, brasileiros e búlgaros. 

 

Parece dominar, como seria expectável, uma preocupação de responder adequadamente às 

solicitações dos seus clientes, pelo que estes dois operadores não nacionais, em particular, 

procuraram recolher elementos de artesanato, nem sempre da região, para venderem aos que aí 

pernoitam e para exportarem para os seus países de origem. No mesmo sentido, procuram 

oferecer música tradicional portuguesa nos seus programas de animação.  

 

Para além dos aspectos de descontentamento, já referidos, destacam com grande preocupação, o 

lixo que vai sendo deixado, nomeadamente na época das romarias a Dornes, ou nas 

praias/piscinas fluviais existentes, ou simplesmente na borda da estrada. Em Dornes, um dos 

operadores paga para que se proceda à limpeza após a grande romaria de 15 de Agosto. 

 

Idênticas preocupações foram encontradas noutros estabelecimentos, nomeadamente num 

operador de turismo rural, que complementa a sua actividade agro-pecuária com esta oferta. 

Dispondo de acomodação de boa qualidade, culpa essencialmente os alojamentos não 

licenciados, nomeadamente os parques de campismo rural, pela crescente falta de clientes. 

Reportando igualmente a falta de apoio da RTT, sentem dificuldades na forma de promoverem e 

divulgarem a sua actividade, embora recentemente tenha sido melhorada a sinalética. A RTT é 

vista, por todos os operadores como uma estrutura pesada, consumidora do parco orçamento, 

pouco criativa nas acções que promove, e incapaz de proceder a um planeamento prévio com 

objectivos bem definidos. Os mesmos operadores vêm nas autarquias alguma inércia que as 

impede de actuar atempadamente, e de acordo com o que seria necessário. A falta de apoios e 

incentivos ao investimento foi também realçada por vários dos operadores, que se sentem em 

desvantagem por estarem na região de Lisboa e Vale do Tejo, enquanto na outra margem do rio 

esses apoios existem. 

 

Por outro lado, uma das estalagens está integrada num grupo com maior suporte económico, o 

que mesmo assim não a impede de apresentar taxas de ocupação que, de acordo com os 

responsáveis, não ultrapassam os 32%, o que parece ser comum aos restantes operadores. Face às 

dificuldades de acesso, e apesar do padrão de qualidade apresentado (quatro estrelas), utilizam 

esta infra-estrutura também como complemento à unidade localizada em Tomar, em períodos de 

maior afluxo. Serve igualmente de apoio logístico ao barco que efectua os cruzeiros na 
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Albufeira, e consigna a sua utilização, actualmente, a reuniões de negócios, especialmente com a 

duração de um fim-de-semana ou de três dias. Também esta empresa diversifica as suas 

actividades detendo um centro náutico e empreendendo, no momento, a construção de um núcleo 

de moradias de luxo na margem da Albufeira, e de blocos de apartamento turísticos, 

relativamente perto. Todos estes usos poderiam ser incrementados, sem massificação, no 

entender dos seus responsáveis, se os acessos fossem menos difíceis. Este grupo tem vindo a 

constatar que há uma menor permanência, neste caso em particular, 2,2 dias junto da Albufeira 

face a 3,2 dias, em média, na sua unidade hoteleira da cidade de Tomar.  

 

Uma outra questão relaciona-se com as necessidades de comunicação enquanto variável do 

marketing. Para além da Internet, já aqui referida, só esta última unidade procede à publicidade a 

nível nacional, nomeadamente na rádio. O operador mais representativo, em número de camas 

disponíveis na região, invocou a necessidade da união de todos os actores envolvidos, para que 

se reúna massa crítica para uma campanha forte e com a duração adequada, por exemplo, na 

televisão. Ainda assim, este grupo promove todos os anos um passeio no barco turístico do Lago 

Azul para apresentação aos seus operadores dos produtos e serviços que disponibiliza. Este 

operador, queixou-se igualmente da pressão continuada das organizações que lhes captam 

públicos, que vêm exigindo preços cada vez mais baixos para um serviço de qualidade igual ou 

superior, o que se tem mostrado incompatível com a manutenção dos seus objectivos. 

 

Outro vector importante para este operador relaciona-se com a necessidade de promover 

sinergias com outras organizações, nomeadamente criando uma zona de golfe associada a um 

resort agradável, que ligasse o Oeste e o Ribatejo (Ourém e Tomar), ou que explorasse mais 

convenientemente a proximidade de Fátima, potenciando um eixo de turismo religioso muito 

interessante. Também não acreditam na opção de receberem estrangeiros seniores, como 

oportunidade, uma vez que a sua preferência vai para “o sol e a praia”, para além dos operadores 

desta actividade pretenderem praticar preços muito baixos, inadequados face às condições que os 

mesmos exigem. 

 

Uma das propostas do guião pretendia perceber se a procura de amenidades rurais é entendida de 

forma semelhante por estes actores, face ao que se pode depreender dos inquéritos aplicados aos 

utilizadores do território. A maioria dos operadores aponta igualmente para a tranquilidade, o 

sossego e o rio, como o conjunto de características responsáveis pela maior atractividade. 

Referem, ainda, a pouca procura de património histórico, que não abunda, e que na sua maioria é 



 

 168

realizada por público estrangeiro. Isto apesar da âncora que Tomar – Património Mundial 

poderia constituir para todo este território. Na verdade, o turismo existente continua a ser, na sua 

maioria, constituído por indivíduos que não pernoitam, cumprindo um circuito preparado, com 

uma visita rápida aos monumentos da cidade exclusivamente. 

 

Na entrevista realizada ao Presidente da RTT a abordagem foi mais livre, tendo-se-lhe explicado 

as razões de escolha do território, os problemas detectados, quer em termos da vivência de 

realização dos inquéritos, quer das constatações recolhidas nos operadores entrevistados. A RTT 

olha para a Albufeira da Barragem de Castelo de Bode com preocupações fundamentalmente 

diferentes dos que poderia ter para outras albufeiras. O facto de esta abastecer de água toda a 

Região da Grande Lisboa coloca uma série de restrições que praticamente abortam o 

desenvolvimento do turismo náutico e de outras actividades integrantes do designado Turismo de 

Natureza, que era primordialmente a aposta inicial. A RTT deparou-se, igualmente, com outras 

alterações recentes: 

- A utilização frequente de equipas de remo, portuguesas e estrangeiras, passou para 

outros dois locais do país onde foram recentemente construídas pistas náuticas; 

- Muitas embarcações foram levadas para ancoradouros com melhores infra-

estruturas de apoio; 

- Incapacidade de proceder à aplicação do projecto de concepção e instalação da 

sinalização turística, promovido pela RTT e pelas Câmaras Municipais; 

- Limitações na disponibilização de artesanato e de produtos tradicionais quer em 

variedade, quer em quantidade (que na sua opinião estão reduzidos ao vinho e ao mel 

do Ribatejo Norte ); 

- Incapacidade de associar ao território da Albufeira uma série de serviços que possam 

aumentar o tempo de permanência no território e/ou melhorar a sua atractividade; 

- Incerteza sobre o futuro da política das Regiões de Turismo. 

 

Por outro lado, e apesar de a RTT ter estado presente em muitas feiras, por exemplo, os seus 

responsáveis têm consciência de que têm poucos recursos financeiros para elaborar uma 

campanha de comunicação, a que acresce a dificuldade de se tratar de uma região muito extensa, 

e que vê na cidade de Tomar concentrados monumentos com interesse reconhecido 

mundialmente, criando algum desequilíbrio.  
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Em termos de prioridades deste território, apontam para a necessidade de melhorar a 

informação/sinalização dos locais e dos recursos a visitar, a melhoria de condições das marinas, 

e infra-estruturas de apoio às mesmas, como por exemplo, de um centro náutico. A possibilidade 

de criação de centros interpretativos da Natureza, dividiu os dinamizadores da região, entre os 

que apontam como uma boa solução e outros que pensam que não terá procura. Não vêm 

necessidade de criar oportunidades para participação dos visitantes do território em actividades 

agrícolas, mas assinalam a necessidade de preservar as tradições culturais e de promover mais 

eventos culturais. Recordam, nesse âmbito, algumas propostas de criação de parques temáticos, 

que têm surgido sem qualquer concretização. 
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CAPÍTULO 6 – CONCLUSÕES 
 

Nesta parte final da dissertação apresentam-se as principais conclusões, em vários subpontos, 

tendo em vista responder aos objectivos formulados inicialmente. São ainda descritas as 

principais limitações à boa prossecução deste estudo, bem como algumas recomendações para 

futuras investigações.  

 

No primeiro subponto pretende-se discutir a aplicabilidade do marketing aos territórios rurais, 

objectivo geral deste estudo. No subponto seguinte abordam-se os resultados da reflexão sobre a 

forma como as amenidades rurais podem potenciar a atractividade de um território rural tecendo-

se no terceiro subponto, algumas considerações sobre as especificidades da aplicação de 

marketing a territórios rurais e que conduziram à definição de um quadro conceptual de 

marketing territorial. Uma síntese dos resultados obtidos na investigação é apresentada no quarto 

subponto, alicerçando a segmentação dos utilizadores do território com base na satisfação 

percepcionada na fruição das amenidades rurais, conhecimento fundamental para a escolha e 

tomada de decisão sobre as opções estratégicas para o território. Esta apresentação dos tópicos 

conclusivos inclui, ainda, uma síntese dos contributos que o marketing territorial pode gerar a 

nível das políticas de gestão do território e de desenvolvimento local. 

 

A encerrar o capítulo, procede-se à apresentação de algumas das limitações inerentes à 

realização desta dissertação e de sugestões de investigação futura a empreender com vista ao 

reforço deste campo de estudo. 

 

 

6.1. MARKETING E TERRITÓRIOS RURAIS 
 
As recentes transformações do espaço rural vêm colocar novas questões sobre a natureza, 

necessariamente heterogénea, das relações de troca que os territórios rurais podem gerar com 

uma larga gama de públicos. É hoje comummente aceite um consumo crescente do espaço rural 

por urbanos, o qual parece continuar a ser favorecido por factores de ordem socioeconómica, 

como uma maior consciencialização ambiental, maiores períodos de ócio, maiores facilidades de 

acesso e de mobilidade, aumento de rendimento disponível, e também por factores de ordem 

psicológica que se relacionam com a pressão do quotidiano da vivência citadina. Mais 



 

 172

recentemente tende-se, também, a identificar um aumento do consumo do espaço rural com uma 

nova dinâmica conferida pelo acréscimo da presença de famílias em férias, possuindo ou não 

residências secundárias no território rural, e pela crescente migração de reformados e de 

desempregados, geralmente de retorno às suas origens. Os indivíduos tendem, então, cada vez 

mais, a procurar os territórios que são mais atractivos e/ou que de alguma forma, se apresentem 

melhor valorizados, não apenas enquanto residentes, trabalhadores, não residentes (visitantes e 

segunda residência) mas ainda enquanto investidores, na expectativa de encontrarem o ambiente 

mais favorável para se fixarem, visitarem ou desenvolverem as suas actividades. São, no entanto, 

igualmente reconhecidas as debilidades de um rural frágil, envelhecido, carente de equipamentos 

e serviços básicos, com reduzida capacidade empresarial e que se mostra pouco dinâmico no 

aproveitamento dos seus recursos locais.  

 

Assume-se, assim a perspectiva de abordar os territórios rurais numa óptica semelhante à de uma 

empresa, conciliando uma procura que se prevê crescente, quer em termos residenciais quer em 

termos turísticos, com uma oferta consciente de que pode melhor aproveitar os atributos 

territoriais, contribuindo simultaneamente para melhorar o sentimento de identidade territorial e 

o incremento do bem-estar, diferenciando o território perante os seus concorrentes. Ter-se 

considerado que o marketing territorial é uma ferramenta indispensável, quer em termos 

estratégicos, quer em termos operacionais, substituindo uma lógica de simples comunicação da 

disponibilidade dos seus recursos, significa que se acredita que esta ferramenta pode contribuir 

mais positivamente para a sustentabilidade dos territórios rurais.  

 

 

6.2. AMENIDADES RURAIS E ATRACTIVIDADE DO TERRITÓRIO 
 

Neste trabalho procurou-se perceber quais as características do território que se podem 

evidenciar no sentido de tornar o local em estudo um bom local para viver, visitar, trabalhar ou 

para investir. Cada território pode ser visto numa óptica integrada dos diversos elementos dos 

quais depende o nível de atractividade geral da oferta territorial e que normalmente constituem a 

base da imagem que veicula e que, numa perspectiva de marketing, poderá ajudar a fortalecer um 

sentimento de pertença favorável à utilização de um território rural. 
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A OCDE, há já cerca de 15 anos, e outros autores posteriormente, concordaram no facto das 

amenidades rurais constituírem factores potenciadores de atractividade dos territórios rurais. A 

presença de amenidades rurais é assumida como conferente de especificidades a um território, 

permitindo uma base para a elaboração de estratégias de marketing territorial com o objectivo de 

incrementar a sua atractividade. Poder-se-á comparar ao que se passa num mercado, baseando-se 

num processo de troca em que coexiste o reconhecimento de valor quer pela oferta territorial 

quer por um ou mais dos segmentos-alvo escolhidos e que procuram as amenidades rurais aí 

presentes. 

 

Nesse âmbito procura-se dar a conhecer quais as amenidades rurais disponíveis e favorecer o seu 

consumo no sentido da maximização da satisfação pela utilização do território em estudo. Para 

atingir esse objectivo a oferta territorial deve construir uma orientação estratégica que leve em 

conta as especificidades das amenidades rurais presentes e que esteja necessariamente adaptada 

aos actuais e potenciais utilizadores. Em acordo com o descrito no Capítulo 2, no Quadro 2.4, 

compreende-se a maior facilidade em articular estratégias relativamente às amenidades rurais do 

tipo A, cuja valorização se consegue, por exemplo pelas visitas às amenidades culturais ou 

algumas amenidades naturais. Quanto às amenidades rurais do tipo B, a exploração da sua 

atractividade torna-se mais difícil pela dificuldade em conseguir criar a exclusão, determinando a 

definição de estratégias de valorização territorial para estes bens públicos. Dificuldades ainda 

mais acrescidas colocam-se quando se pretende valorizar as amenidades do tipo C, que pelas 

suas próprias características são pouco atractivas, mas sobre as quais recai uma necessidade 

premente de proceder à sua preservação.  

 

Assim a gestão das amenidades rurais necessita da aplicação de procedimentos de marketing, 

instrumento que pode favorecer a criação e/ou o desenvolvimento de utilizações do território 

e/ou dos seus produtos e ajudar a construir a adequada imagem do território. Esta capacidade de 

apresentar diferentes imagens, de atrair em grau diferente os residentes, visitantes e investidores 

e as consequentes actividades geradoras de emprego, é de grande importância, para numerosos 

territórios rurais, e constitui a base e o estímulo para a concorrência entre eles. A intensidade da 

concorrência entre territórios rurais vai também, determinar os objectivos, as estratégias e as 

políticas de incremento da atractividade de cada território. No trabalho de investigação realizado 

procurou-se aferir sobre a possibilidade de utilizar as amenidades rurais existentes como base de 

um constructo que sirva à elaboração de orientações estratégicas de marketing dirigidas aos 

territórios rurais.  
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6.3. QUADRO CONCEPTUAL DE MARKETING TERRITORIAL 
 

O marketing territorial, embora constituindo-se como uma área de aplicação da teoria de 

marketing que se pode dizer relativamente recente, é aqui encarado como fundamental. As 

aplicações mais frequentes do marketing territorial enquadram-se no âmbito da localização 

empresarial e do marketing urbano (em particular nos centros históricos das cidades), mas 

impõe-se, como se procura mostrar neste estudo, alguma capacidade de empreender a sua 

aplicação, em termos de adequação a territórios fragilizados e carentes de ícones, combatendo 

adicionalmente a habitual visão de que representa uma mera comercialização do património 

natural e/ou cultural.  

 

Na realidade, o marketing territorial defende prioritariamente a necessidade de conhecer o 

território e a sua história, o que permite definir ou recuperar pontos fortes, de origens diversas, 

que possam ser utilizados como vectores estratégicos nas fases de operacionalização 

subsequentes. Conhecer o território implica conhecer os diversos agentes com intervenção local, 

os decisores autárquicos, as empresas instaladas ou de alguma forma ligadas ao território, a 

eventual presença de grupos socialmente mais activos e as relações que se estabelecem entre eles 

para melhor gerir complementaridades e sinergias e planear a sustentação de estratégias de 

marketing preconizadas.  

 

Verificando-se na investigação que conduziu à elaboração desta dissertação que os processos de 

desenvolvimento territorial não contemplam, muitas das vezes, o marketing territorial como 

instrumento de promoção do desenvolvimento e da afirmação, quer interna quer externamente, 

ou que não o fazem numa perspectiva integradora, propôs-se neste trabalho uma abordagem 

diferente. Nesse âmbito, considerou-se a aplicação de marketing a um território rural como 

possível, devendo evidenciar as qualidades de maior relevo que nele existam, comunicando-as 

aos públicos-alvo que reconhecidamente se pretende atrair, de forma a criar ou a potenciar 

actividades que concorram para um quadro de vida revitalizado. Na preparação de uma 

orientação estratégica procura-se o que pode vir a ser percepcionado como acréscimo de valor na 

utilização das amenidades rurais, para que a proposta oferecida seja a mais atractiva aos olhos 

dos utilizadores-alvo mas simultaneamente capaz de ser operacionalizada convenientemente. 

Apoia-se, assim, algo a que já se havia feito referência a partir da revisão bibliográfica, 

nomeadamente a necessidade de planear o mais adequado mix de bens e serviços territoriais, 

criando os necessários incentivos para os utilizadores, actuais e potenciais, nomeadamente 



 

 175

melhorando o acesso aos produtos e serviços territoriais. Importa, neste espírito, assegurar 

também a comunicação de uma imagem positiva dos valores do território, suficientemente clara 

e forte para garantir que os potenciais utilizadores conheçam e diferenciem as vantagens que o 

mesmo pode oferecer. 

 

Espera-se que as funções estratégicas e operacionais do marketing territorial, baseadas nas 

amenidades rurais, possam permitir que a oferta presente no território: 
 

- Identifique os factores de atractividade, comunicando a sua disponibilidade à procura 

(públicos-alvo), de acordo com um posicionamento definido e desejado; 

- Assegure que sejam criadas as melhores condições de fruição, facilitando a escolha do 

potencial utilizador; e 

- Reforce a percepção do posicionamento, dinamizando uma oferta territorial mais 

competitiva, que utilize os necessários meios para gerir as oportunidades em favor do 

desenvolvimento do território. 

 

Numa primeira etapa, do processo de análise em marketing territorial, procede-se a uma recolha 

e sistematização de informação que incide sobre o território rural, referenciando-se igualmente as 

influências exercidas pelas diversas dimensões – socioeconómica, ambiental, cultural, 

tecnológica e institucional. 

 

De entre os vários critérios de segmentação possíveis defende-se, no âmbito do marketing 

territorial estratégico, a utilização de critérios relacionados com o comportamento dos seus 

utilizadores face ao território rural. A segmentação comportamental pode ser realizada com base 

nos benefícios percepcionados, no estatuto do utilizador, nas intenções manifestadas 

relativamente à utilização, na fidelidade ou na implicação com o território, entre outros. O 

processo de segmentação precede, em termos estratégicos, a adopção de um posicionamento. 

Este deve ser definido a partir da análise das necessidades e expectativas dos públicos-alvo, 

conducente à construção ou à manutenção de uma relação de troca que deve ser vantajosa, entre 

os agentes da oferta territorial e os públicos-alvo, no sentido da criação ou do desenvolvimento 

de produtos, serviços e/ou actividades. Entende-se, nesta perspectiva, o posicionamento como o 

encetar de um conjunto de associações a uma eventual marca territorial ou a outros aspectos 

específicos, de identidade e da proposta de valor que se pretendem comunicar e ver 

correctamente percepcionados pelos públicos-alvo escolhidos.  
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Relativamente às acções de marketing territorial operacional, importa assegurar que sejam 

criadas ou escolhidas as que estabeleçam as melhores condições para a fruição das amenidades 

rurais do território, intervindo sobre as suas características tangíveis e intangíveis. Em territórios 

que são muito heterogéneos, as possibilidades de actuação a nível operacional são várias, 

mantendo-se a necessidade de definir actuações adequadamente articuladas a nível das diferentes 

políticas do mix territorial. Em resultado do quadro conceptual de marketing territorial que se 

preconizou, defende-se a adaptação do mix tradicional definida no Quadro 1.2, da página 16 

(adaptado de Lambin, 2000), adaptando-o de acordo com as especificidades que caracterizam o 

marketing territorial, dando origem ao Quadro 6.1. 

 
Quadro 6.1 – A função de marketing territorial 

 
 

COMPREENDER O COMPORTAMENTO DO UTILIZADOR 
 

   

Análise do comportamento dos  
utilizadores do território rural 

  
Sistema de informação 

 em marketing territorial 

  

O comportamento de resposta 
 do utilizador do território rural 

 

 ∇
 

ELABORAR UMA ESTRATÉGIA DE MARKETING TERRITORIAL 
 

  

Análise das necessidades de segmentação 
com base nas amenidades rurais 

 

 

Análise da atractividade 
do território rural 

  

Análise da competitividade 
do território rural 

  

Escolha da(s) estratégia(s) de marketing territorial  

  

Plano de marketing estratégico do território rural  

 ∇  
 

OPERACIONALIZAR UM PLANO DE MARKETING ESTRATÉGICO DE UM TERRITÓRIO RURAL 
 
 

Decisões de 
intervenção sobre o 

território/amenidades 
rurais 

 

Acções 
identificadoras e 
facilitadoras do 
acesso ao local 

Acções sobre a 
“disponibilidade a 

pagar” pela 
utilização dos 

territórios 

Acções de 
comunicação 

territorial  
 

Pessoas 
(Poder público; 

Opinião pública) 

 

 

A comunicação da atractividade de um território aos seus utilizadores deve cumprir o objectivo 

de reforçar a percepção do posicionamento estratégico do território, destacando os eixos de 
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diferenciação do território face aos seus concorrentes, apelando para a oportunidade que pode 

representar a utilização do território em estudo. Pretende-se, face aos utilizadores residentes, 

fazer aumentar a relação de confiança e a ligação afectiva existente entre estes e o território 

envidando-se acções de marketing territorial operacional que reforcem o seu sentimento de 

pertença. Relativamente aos utilizadores visitantes, o processo é semelhante ao definido no 

modelo tradicional da hierarquia dos efeitos, relativo ao processo de formação de atitudes, em 

que se começa por atrair a atenção do utilizador potencial para o território, contribuindo para 

despertar o interesse sobre o mesmo, tentando informá-lo e implicá-lo afectivamente de forma a 

favorecer o desejo de o visitar. Com a expressão de uma política de comunicação territorial 

pretende-se favorecer a notoriedade e a divulgação de uma imagem, que esteja convenientemente 

articulada com o posicionamento definido e que seja correctamente interpretada pelos 

segmentos-alvo. A compreensão das suas características diferenciadoras permite, em termos 

operacionais, encontrar elementos simbólicos que os públicos identifiquem num reforço de 

identidade igualmente patente na comunicação verbal, nos meios e suportes de comunicação cuja 

utilização é preconizada no mix de marketing. Neste processo pode existir o perigo de uma 

imagem forte se sobrepor à veiculada pelo posicionamento escolhido – por exemplo, uma forte 

imagem residencial vs uma forte imagem industrial vs forte imagem turística – dificultando a 

gestão da comunicação territorial pelas diferentes organizações. 

 

 

6.4. RELEVÂNCIA DOS PRINCIPAIS RESULTADOS DO ESTUDO 
 

A complexidade e a diversidade das dimensões que intervêm a nível de um território rural, os 

objectivos propostos e o contexto da investigação motivaram a opção de realização de um estudo 

de caso – território da albufeira da Barragem de Castelo do Bode. Na abordagem metodológica 

tomou-se como a forma mais apropriada para recolha de informação a realização de inquéritos, 

através da aplicação de questionários aos utilizadores do território e de entrevistas a agentes 

dinamizadores da oferta territorial. 

 

A grelha de análise a nível concelhio utilizada por Novais et al. (2000), e também os resultados 

do Projecto AGRO 62, consideraram os concelhos em estudo como espaço “rural assente na 

indústria e serviços”. Por outro lado, as áreas que limitam a albufeira apresentam características 

que as levam a ser incluídas num rural de baixa densidade, caracterizado por uma população 
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envelhecida, com baixa taxa de actividade e uma relação favorável população rural/população 

urbana. A reflexão realizada sobre a informação secundária, referente aos diagnósticos dos 

territórios em estudo, indiciou que não basta conseguir a instalação de bens e equipamentos, 

como preconizam habitualmente as políticas públicas, mas torna-se fundamental promover 

serviços de interesse público e colectivo e, muito em especial, envolver as pessoas. Registe-se, 

igualmente, a constatação de uma manifesta incapacidade de muitos territórios rurais se 

afirmarem, dificultando ou impedindo a possível comunicação da sua imagem, para que os 

utilizadores, actuais e potenciais, interiorizem correctamente as vantagens diferenciadoras que 

podem disponibilizar. Considerando a integração destas perspectivas relevantes, urge apostar 

num processo de gestão da procura que envolva os utilizadores do território e os agentes que 

intervêm localmente, pelo que importa conhecer e analisar quem são os públicos, compreender 

as suas necessidades e expectativas, descrever o comportamento dos utilizadores (actuais e 

potenciais) e o ambiente territorial em que se inserem. Numa abordagem de marketing, entende-

se que estes públicos constituem grupos distintos de pessoas ou organizações, cujas necessidades 

actuais ou potenciais podem e devem ser satisfeitas, e a quem se pretende comunicar uma 

proposta de experiência de valor de difícil replicação noutros territórios concorrentes. 

 

No trabalho de campo realizado constatou-se que apesar dos crescentes incentivos da Política 

Agrícola Comum dirigidos à introdução das novas funções, apenas um número muito reduzido 

de agricultores procedeu à diversificação de actividades nas explorações agrícolas, passíveis da 

criação de riqueza e de emprego a nível local. A fragilidade das dinâmicas locais constitui-se 

como um importante constrangimento, que se revela também aos níveis residencial e turístico. A 

inversão desta situação não se afigura fácil, já que a aplicação do Plano de Ordenamento da 

Albufeira da Barragem do Castelo de Bode veio excluir qualquer nova construção privada fora 

dos aglomerados urbanos já existentes, ainda que preveja novas áreas de turismo e lazer junto à 

albufeira, e eventual edificação de empreendimentos turísticos, sob determinados 

condicionalismos.  

 

O facto da Albufeira do Castelo do Bode constituir actualmente a maior captação de água para 

consumo humano, e por isso estar classificada como albufeira de águas públicas protegidas, 

como referido em 3.1, limita particularmente as suas possíveis utilizações, o que não ocorre por 

exemplo em termos prospectivos para a albufeira da Barragem do Alqueva, que suscitou o 

interesse dos grandes grupos económicos portugueses e para a qual existem previstos 

aldeamentos turísticos, campos de golfe e de férias, centros de conferências e de desportos 
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náuticos, centros equestres, entre outras valências, em articulação com projectos de unidades de 

saúde, redes viárias, etc. As limitações sobre a prática de actividades na albufeira da Barragem 

do Castelo de Bode, reforçadas após a revisão do Plano de Ordenamento da Albufeira do Castelo 

de Bode, em 2003, constituíram elementos de afastamento de alguns utilizadores, face à 

proibição de motas de água e de navegação de embarcações de recreio propulsionadas por motor 

de combustão interna a dois tempos. Por outro lado, de acordo com alguns agentes, esse 

crescimento que se vinha a verificar não era o mais desejável, face ao ruído e a outros impactos 

negativos gerados que, no seu entendimento, teriam inclusivamente contribuído para o 

afastamento de públicos que desde há muitos anos frequentavam a albufeira, em busca da 

“calma” e do “sossego”. 

 

Neste quadro, de manifesta insuficiência de população que anime o território e que torne 

sustentável a aplicação de estratégias de marketing territorial, afigura-se difícil a sobrevivência 

das unidades de alojamento turístico que marginam a albufeira, impondo-se a procura de 

alternativas. Não existindo características simbólicas relevantes, nem podendo beneficiar com a 

procura turística afecta à cidade de Tomar, manifestamente “de passagem”, algumas unidades 

procuraram complementar a actividade turística com a oferta de programas destinados a reuniões 

empresariais, preferencialmente de dois a três dias. Esta solução apresenta-se como muito 

limitada para as unidades de alojamento que mais se afastam dos centros urbanos e que não 

beneficiam ainda de boas acessibilidades. Ainda assim, um factor favorável à instalação de 

pessoas e de organizações que possam potenciar a utilização do território relaciona-se com a 

localização da albufeira da Barragem de Castelo do Bode, relativamente perto do centro 

geodésico de Portugal, na Milriça e, simultaneamente, próxima de Lisboa e da fronteira com 

Espanha.  

 

Algumas unidades de alojamento privilegiam segmentos de visitantes de outras nacionalidades, 

cuja forma de utilização se enquadra num ambiente de afastamento dos lugares e percursos mais 

frequentados, procurando ambientes pouco humanizados e promovendo o convívio mais intenso 

e eventos dentro dos próprios recintos. Estas unidades pertencem, na sua maioria, a estrangeiros, 

integrando principalmente parques de campismo rurais. Em termos de comunicação, preferem 

proceder à apresentação das suas unidades em endereços específicos da internet, atribuindo 

reconhecimento à passagem de informação através do efeito do “passa-palavra”. 
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Em resultado da primeira etapa da análise interna elaboraram-se fichas que descrevem as 

amenidades rurais dos concelhos de Tomar e de Ferreira de Zêzere, e que permitiram a escolha 

dos locais com maior potencial atractivo, na margem direita da albufeira da Barragem de Castelo 

do Bode para locais de aplicação do inquérito aos utilizadores do território. Em cada um destes 

locais, Dornes, Lago Azul e Ilha do Lombo, existem estalagens (de quatro estrelas) e/ou outros 

alojamentos turísticos de qualidade. Enquanto Dornes se apresenta dominada pelos dois edifícios 

classificados e se enquadra num aglomerado residencial com traça atractiva, são poucas e 

dispersas as residências no Lago Azul e praticamente inexistentes na margem da Ilha do Lombo. 

Nos três locais existem atracadouros para pequenas embarcações e acessos à albufeira para 

banhos (“praias”), ainda que apenas exista uma piscina flutuante em Castanheira, no Lago Azul.  

 

O inquérito visou conhecer a forma como os utilizadores do território rural (visitantes) 

tencionam que decorra (ou a forma como decorreu) a utilização, enquadrando-a no que se refere 

à sua duração, aos motivos da sua realização, à intenção de a repetir, por exemplo, informações 

cujo conhecimento se mostra imprescindível para uma boa análise na perspectiva de marketing. 

Cerca de um quarto dos inquiridos afirmou nunca ter estado no local em que estava a ser 

entrevistado, mas manifestaram, na sua maioria, a vontade em voltar, invocando diferentes 

razões para este retorno – “calma”, “paz”, “tranquilidade”, “beleza”, “paisagem”, entre outras. 

Os inquiridos revelaram estar em gozo de férias, como principal factor motivacional para 

empreender a viagem ao território, e reportaram a sugestão dos familiares e amigos como 

principal fonte de informação sobre os benefícios/atracções do território. Foi também expressa, 

com alguma frequência, a existência de ligações afectivas ao território. Esta associação de 

vivências positivas anteriores relacionadas com as suas origens familiares, parece constituir um 

factor determinante da escolha do território a utilizar e, como tal, importa tê-lo em atenção na 

definição e na escolha das opções estratégicas e operacionais de um processo de marketing. 

 

Uma diversidade de itens foi colocada aos inquiridos para que apontassem o que poderia tornar o 

território mais atractivo. Foram maioritariamente invocadas prioridades no que se refere a uma 

“melhor sinalização” e à “melhor informação sobre as amenidades existentes no território”. Os 

respondentes fizeram igualmente sentir a necessidade de verem melhoradas as acessibilidades e 

os transportes, mostrando também a sua preocupação por uma melhor preservação da paisagem 

natural. Nos últimos lugares da listagem de 18 itens sugerida para a sua apreciação, foram 

apontados a “melhor preservação da paisagem agrícola” e a “oportunidade para participar na 

actividade agrícola”, o que se considera uma mostra pertinente do que representa a actividade 
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agrícola para a maioria destes utilizadores. Estas informações são muito importantes para a 

identificação das expectativas dos utilizadores do território e para escolher a natureza das 

intervenções a realizar, constituindo indicações a privilegiar e a conciliar com o posicionamento 

e a imagem do território, de forma a melhorar a sua atractividade.  

 

Sendo, porventura, o conjunto de amenidades do território rural ou, mais raramente, uma 

amenidade rural isoladamente, que atrai os utilizadores de forma a empreenderem uma visita, a 

residir ou a investir, procurou-se também conhecer o grau de satisfação percepcionado face às 

amenidades rurais em apreciação. Verificaram-se, face aos resultados obtidos, diferenças entre 

segmentos de utilizadores, justificadas pela procura de diferentes grupos de amenidades rurais, 

determinadas pelas preferências pela natureza e o sossego, o património rural e o desporto e a 

recreação. A identificação destes grupos e a apreciação que dele fazem os utilizadores é 

fundamental para aplicar as estratégias de marketing mais adequadas, incrementando a eficácia 

deste procedimento e evitando o desperdício de recursos por alvos que não são os desejados. A 

síntese da interpretação realizada a partir dos resultados da aplicação da análise factorial e da 

análise de clusters à informação obtida na questão que aferia o grau de satisfação percepcionado 

no consumo das amenidades rurais, está apresentado na Figura 6.1. 
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 Cluster 
Sig. 

De  
passagem  

Rural 
afectivos 

Albufeira 
descontraídos

 
(Re)Viver o 
quotidiano 

do rural 

- 0,28757 2,05338 - 0,34264 0,000 

Cruzar o património 
histórico 

0,03517 0,71466 - 0,37801 0,000 

Desfrutar a ruralidade -0,66615 0,39637 1,10205 0,000 

Viver a albufeira 0,08901 0,57443 - 0,42003 0,000 

Dimensão do cluster 
88  

indivíduos 
(57,1%) 

20 
indivíduos 
(13,0%) 

46 
indivíduos 
(29,9%) 

 

Igrejas e capelas 

Outros monumentos 

Aldeias e vilas preservadas 

Praia/Piscina fluvial 

Festas 

Ambiente despoluído 

Percursos para passeios 

Ruralidade 

Desportos aquáticos 

Navegação recreativa 

Outras actividades 

Figura 6.1 – Interpretação dos resultados da aplicação das análises factorial de 
 componentes principais e de clusters 

Paisagens agrícolas tradicionais 
Gastronomia 
Produtos tradicionais 
Artesanato 
Cantares e danças Tradicionais 
Romarias 
Feiras 
Pequenos mercados locais 
Antigas instalações industriais 

Inclui os indivíduos que mais 
valorizam as amenidades 
relacionadas com a prática de 
actividades, no ou junto do 
plano de água da Albufeira, 
num desfrutar da ruralidade 
em ambiente despoluído. 
Revisitam o território a 
intervalos mais esporádicos do 
que o segmento anterior, 
privilegiando a permanência 
em casa de familiares durante 
o período das férias; desejam a 
preservação da paisagem 
natural e do património 
construído, referindo-se à 
necessidade de mais e 
melhores acessibilidades, de 
construção de uma 
marina/piscina fluvial. 

É o cluster com a maior expressão de 
indivíduos que utilizam o território 
pela primeira vez. Dispostos a retornar; 
sentem-se ligeiramente atraídos pelo 
património histórico construído mas 
não o recomendam; manifestam 
necessidades de criação de infra-
estruturas básicas, apelam para uma 
melhor sinalização e informação sobre 
as amenidades rurais presentes. 
Sugerem uma menor implicação com o 
território. 

Indivíduos, exclusivamente portugueses, que apreciam 
especialmente as amenidades rurais relacionadas com o 
quadro de vida do quotidiano rural, mostrando-se satisfeitos 
de um modo geral com todas as amenidades em estudo; 
revelam uma forte ligação afectiva, essencialmente de cariz 
familiar; sentem uma menor percepção de risco na utilização 
das amenidades inventariadas no território; revisitam o 
território com frequência e sem mostras de sazonalidade, 
permanecendo em casas secundárias; sentem-se atraídos e 
recomendam praticamente todas as amenidades em estudo; 
apenas não manifestaram necessidades de melhoria 
relativamente às infra-estruturas.
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A oferta territorial deverá assentar num eixo principal de posicionamento vinculado à albufeira e 

às características “Natureza”, “Tranquilidade” e “Paisagens Naturais”, componente que na 

interpretação realizada foi designada por “Invicta Natureza”. Não sendo, por si só, discriminativa 

para os indivíduos inquiridos, sugere-se a necessidade de adequar as estratégias de marketing aos 

três segmentos identificados, como se indica na Figura 6.1. As orientações estratégicas que os 

resultados possam sugerir aos agentes dinamizadores do território serão traduzidas em políticas 

integradas de marketing, sendo, de acordo com os públicos-alvo escolhidos, definidas 

intervenções sobre as características do território e que influenciam os utilizadores do mesmo. 

 

As novas formas de apropriação dos espaços rurais estão relacionadas com uma 

patrimonialização dos bens e dos produtos a ele associados, como se percebe da revisão 

bibliográfica realizada. A dificuldade de criar exclusão na maior parte das amenidades rurais 

presentes neste território não facilita a tomada de decisões estratégicas de marketing. Mais ainda, 

porque reconhecidamente o eixo que é apreciado pela maioria dos inquiridos é o da “Invicta 

Natureza”, pelo que a oferta tem que optar pela decisão de reforçar a diferenciação como 

“território sem ruído – contemplação da paisagem” ou procurar reforçar uma possível rede 

dominada pelos “Templários”. A existência de um parque natural, como já avançado no Plano 

Estratégico para o Desenvolvimento do Turismo, seria favorável à possibilidade de criação de 

exclusão, capacitando o território para a criação e/ou o desenvolvimento de novos produtos e 

contribuindo para que fosse mais fácil e mais eficientemente gerido.  

 

Outras hipóteses, já utilizadas na margem esquerda da Albufeira do Castelo do Bode, envolvem 

a criação de um ecomuseu, de hortos pedagógicos, expressamente dirigidas para o turismo 

cultural e gastronómico, sempre numa perspectiva de integração com outros valores territoriais, 

possibilitando o usufruto de actividades programadas que mais amplamente satisfaça as 

expectativas. Em ambos os casos devem ser escolhidas formas de animar o território, 

organizando eventos que promovam a permanência no território por períodos mais alargados. 

Nesse âmbito, é importante reflectir sobre a possibilidade de integrar uma rede apoiada, 

eventualmente, num eixo como o rio Tejo e/ou a nível monumental, que possa beneficiar da 

classificação do património mundial da UNESCO em Tomar. Um outro eixo que parece ganhar 

capacidade de concretização relaciona-se com a constituição de uma rede assente em outros 

elementos do restante património da região, como por exemplo a nível religioso, agregando-se ao 

Santuário Mariano de Fátima. 
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A utilização das amenidades rurais como suporte à melhoria da atractividade do território 

também envolve riscos, acrescidos se a comunidade residente não estiver fortemente envolvida, 

o que no caso se torna mais grave pelas características já referenciadas, que obrigam a pensar 

que as políticas dirigidas à fixação de novos residentes e à manutenção dos que lá residem têm, 

necessariamente, que ser reforçadas. O artesanato, os produtos tradicionais, os saber-fazer e 

outras amenidades que detém um bom poder evocativo para a maioria dos indivíduos, não 

apresentam no território em estudo dimensões relevantes, pelo que não se consideram suficientes 

para a construção de um posicionamento. As opções que neste trabalho parecem surgir mais 

reforçadas passam pelos elementos ligados à paisagem, aos aspectos religiosos e à meditação e 

será interessante estudá-las enquanto possibilidades de incremento da atractividade do território. 

 

Na sua grande maioria, os respondentes indicaram ter tido conhecimento das amenidades rurais 

presentes no território através da indicação de familiares e/ou amigos. Em termos de 

comunicação, e apesar de se reconhecerem algumas acções por parte dos agentes que dinamizam 

a oferta, como já foi referido, estas não parecem utilizar os meios ou os suportes que permitam 

atingir adequadamente os alvos pretendidos. A página da internet da Junta de Freguesia de 

Dornes reconhece claramente quais os eixos que deve trabalhar, mas a falta de integração de 

estratégias não permite concretizar os objectivos, patente por exemplo pela ausência de ligações 

da sua página em portais específicos, nomeadamente ligados ao turismo cultural e de natureza. A 

oferta já parece ter reconhecido os vectores estratégicos, mas sente-se constrangida pelas 

restrições resultantes da aplicação do Plano de Ordenamento da Albufeira da Barragem de 

Castelo de Bode. Em termos estratégicos, o facto do POACB condicionar em muito as 

actividades que podem ser realizadas na Albufeira, poderá ser reconvertido num ponto forte, a 

utilizar pela oferta territorial, diferenciando este território rural pela conservação e preservação 

de um espaço, a Albufeira, sem muito movimento, sem ruído e em que se valorizam as 

amenidades rurais presentes de forma integrada e articulada, valorizando o território. Este 

esforço deve ser dirigido para os segmentos que reconhecem e valorizam a fruição da calma e do 

sossego, eventualmente da contemplação e da meditação. 

 

Uma possível síntese dos principais traços que caracterizam a procura e a oferta de amenidades 

rurais no território da Albufeira do Castelo de Bode (margem direita), e de alguns possíveis eixos 

de actuação numa óptica de marketing territorial, é apresentada no Quadro 6.2. 
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Quadro 6.2 – Segmentação da amostra face ao grau de satisfação expresso na utilização das amenidades 
rurais do território 

 

SE
G

M
E

N
T

O
 

PROCURA OFERTA 

D
E

 P
A

SS
A

G
E

M
  

Características a destacar: 

• 35 a 44 anos e 25 a 34 anos e 45 a 54 anos; 

• Ensino secundário e superior; 

• Usufruem da visita com a família e /ou com os amigos; 

• Praticamente 50% não pernoitam;  

• Quando pernoitam utilizam a casa secundária ou a casa de amigos; 

• Segmento que apresenta, relativamente aos outros segmentos, a 

maior expressão de indivíduos que: 

 utilizam o território pela primeira vez;  

 não possuem ligação afectiva ao território; 

 não vêm, preferencialmente de férias; 

 evidenciam alguma sazonalidade na utilização; 

 não residem na Região de Lisboa e 

 sugerem um menor conhecimento do território. 

• Desejam numa revisita encontrar melhores infra-estruturas e uma 

melhor informação e sinalização das amenidades rurais que 

potenciam a atractividade do território; 

• Não se encontram muito satisfeitos com as amenidades rurais 

experimentadas, mostrando-se dispostos a recomendar as 

amenidades incluídas na “Invicta Natureza”. 

 

A sinalética é crucial – não com a mera colocação de placas de 

sinalização direccional indicativas de elementos de interesse turístico-

cultural, mas avançando, com meios mais apeladores como, por 

exemplo, o desenvolvimento de outdoors, que nos itinerários 

principais, apresentem imagens do que poderá encontrar se desviar um 

pouco; no próprio local deve existir, complementarmente sinalética de 

interpretação das amenidades rurais presentes ou das que poderão vir 

a ser usufruídas em determinadas alturas do ano; 

 

O necessário incentivo à pernoita fica associado aos elementos 

presentes no próprio local, mas há também que apelar a pacotes da 

oferta turística que correspondam a estas utilizações casuais, para as 

alturas específicas de maior frequência que foram percepcionadas e 

que ultrapassem as restrições impostas no uso que vinha a ser habitual 

na Albufeira. A oferta, a nível da restauração deve encontrar formas 

de ultrapassar a tomada de refeições que habitualmente é feita em casa 

dos amigos, onde permanecem alojados. O mesmo deve ser 

potenciado, diferenciado o momento da refeição, associando a acções 

de cultura por exemplo, e é neste segmento muito importante, também 

pelo registo de utilizadores que residem em regiões limítrofes. 

 

Há que entender o que pode ser realizado para capitalizar a elevada 

atracção de certas amenidades rurais, que depois não se vêm 

relacionadas com elevados graus de satisfação, nem são 

recomendadas. Pensa-se que se trata de facilitar o acesso ao consumo 

das mesmas, tendo em conta a dificuldade percepcionada em aceder 

aos edifícios com interesse, ou à dificuldade de, por exemplo, alugar 

um barco para usufruir do plano de água da albufeira. 
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Características a destacar: 

• 45 a 54 anos e 15 a 24 anos; 

• Da Região de Lisboa; 

• Ensino secundário e 3º ciclo do ensino básico; 

• Revisitam frequentemente e sem mostras de sazonalidade; 

• Revelam uma forte ligação afectiva ao território, essencialmente de 

carácter familiar; 

• Permanecem em casa secundária; 

• Estão acompanhados da família e na sua maioria em férias; 

•  Conhecedores e bons apreciadores do quadro de vida do território 

rural, sugerem uma grande implicação com o mesmo; 

• Associam elevados níveis de satisfação à maioria das amenidades 

rurais em estudo; 

• Sentem-se atraídos por todas as amenidades rurais, de um modo 

geral e dispostos a recomendá-las aos seus familiares; 

• Colocam ênfase na melhoria das acessibilidades, na preservação do 

património rural, no incremento da animação nocturna e gostariam 

de participar em actividades agrícolas; mas de um modo geral 

querem sentir melhorias no quadro de vida do território; não tendo, 

no entanto reivindicado a melhoria das suas infra-estruturas 

Não será propriamente um alvo preferencial da oferta territorial que se 

dedica às actividades de alojamento, mas podem sê-lo, em termos de 

restauração e animação. Igualmente deve ser considerado um 

segmento com potencial para virem a fixar-se no território, 

especialmente em situações de desemprego ou de reforma. 

 

Deverá ser utilizada a sua grande empatia com o território, já que o 

facto de reconhecerem as suas atracções e percepcionarem os seus 

benefícios, os potencia como veículos de informação do território aos 

seus familiares e amigos, aumentando a penetração na Região de 

Lisboa. A forma de o conseguir pode passar pela disponibilização de 

material de comunicação de fácil distribuição, preferencialmente na 

forma electrónica. Nessa forma permitiria constituir uma base de 

actuais e potenciais utilizadores, a quem comunicar actividades a 

realizar durante o ano e enviar outras informações relevantes. 

 

Privilegiar as prestações de serviços que incluam as actividades de 

lazer e recreação destinadas especialmente aos elementos mais jovens 

da família será das opções a considerar.   
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Características a destacar: 

• 35 a 44 anos e 15 a 24 anos; 

• Da Região de Lisboa; 

• Ensino superior e 3º ciclo do ensino básico; 

• Revisitam com alguma frequência, com mostras de alguma 

sazonalidade; 

• Manifestam ligação afectiva ao território; 

• Permanecem em casa de familiares; 

• Usufruem do território em família; 

•  Não parecem interessados em fortalecer a sua implicação com o 

território; 

• Associam elevados níveis de satisfação ao eixo “Invicta Natureza” 

e na componente “Desfrutar a ruralidade” privilegiam a utilização 

da praia/piscina fluvial. 

•  Percepciona-se alguma atracção pelas “Festas” mas não as 

recomendam; 

• Referem a melhoria das acessibilidades e melhores transportes, 

como principal factor para contribuir para melhorar a atractividade 

do território; gostariam de ver garantida a melhor preservação da 

paisagem natural e estariam muito agradados se fossem construídas 

mais marinas ou piscinas fluviais que melhorassem as condições 

em que usufruem do plano de água; são os únicos a indicar a 

necessidade de criação de centros interpretativos da natureza. 

A oferta territorial deve procurar reforçar a implicação destes 

utilizadores com o território, contrariando a concentração que parece 

existir num determinado grupo de amenidades: praia/piscina fluvial, 

percursos para passeios e festas, num ambiente despoluído e evocativo 

da ruralidade (Desfrutar a ruralidade). Constituindo o segmento que 

incorpora mais indivíduos jovens, que vêm com a família ao território, 

poderiam ser dinamizadas algumas actividades de animação dirigidas 

especialmente para eles (ainda mais porque as festas e romarias 

tradicionais, parecem não corresponder às suas expectativas).  

 

Ainda assim, a albufeira deverá constituir-se como o mote para a 

criação de eventos que proporcionem esta interacção numa relação 

mais “íntima” com os actuais e potenciais utilizadores, privilegiando, 

no entanto uma imagem de calma e tranquilidade. 

 

 



 

 187

A oferta territorial tem sido conduzida no sentido de responder às alterações das características 

da procura, alertando para alterações infra-estruturais realizadas em função das políticas 

vigentes. A tentativa, por parte da oferta territorial, de se adequar às exigências actuais e 

potenciais da procura não é fácil, nem pode ser rápida e muito menos conseguida pontualmente, 

à imagem do que normalmente acontece no marketing empresarial. A orientação de marketing 

que se preconiza para o território rural passa pela aplicação das opções estratégicas que podem 

propiciar condições que reforcem o valor, a dinâmica e a atractividade do território face aos seus 

utilizadores actuais e potenciais. Numa orientação de marketing, poderá dizer-se que se procura 

maximizar a satisfação da procura territorial. 

 

A necessidade de especializar e, ao mesmo tempo, diferenciar o consumo das amenidades rurais, 

que se defende ao longo destas páginas, pode parecer antagónica e difícil de pôr em prática. Mas 

a realidade parece apontar na reorganização, em torno do espaço rural, de actividades 

económicas não agrícolas, que se pensa serem capazes de contrariar as depressões apontadas 

nestes territórios, e daí ser necessário conhecer qual a melhor forma de potenciar o encontro 

entre a oferta e a procura das amenidades rurais.  

 

Na sua maioria, os estudos tradicionais diferenciam os territórios, considerando exclusivamente 

as suas características endógenas, sem proceder à análise das expectativas dos seus públicos, e, 

muitas das vezes, sem levar em conta possíveis interacções com outros territórios, confrontando-

se as forças do território como um processo de mera oferta dos recursos territoriais. Essa 

perspectiva, de marketing tradicional, é apresentada no modelo da Figura 6.2. 
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Figura 6.2 – Abordagem ao território em estudo numa perspectiva tradicional 

 

 

Com esta dissertação defende-se que o território rural deve ser entendido como um produto 

aumentado subscrevendo-se que a aplicação da teoria de marketing territorial pode reforçar a 

sua identidade, afirmação e atractividade se conseguirmos definir estratégias com base nas 

amenidades rurais existentes. Aplicar ferramentas de marketing é proceder ao diagnóstico, é 

conhecer os alvos para dirigir actuações, é evidenciar as características diferenciadoras, é 

desenvolver a oferta, é maximizar a satisfação dos públicos-alvo, é construir um posicionamento. 

A necessidade de integração de todos estes aspectos conduziu a uma reformulação da abordagem 

tradicional, a qual se esquematiza na Figura 6.3. 
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Figura 6.3 – Abordagem integradora do território em estudo, numa perspectiva do Marketing Territorial 
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A construção de uma imagem positiva e inovadora de um território, pela valorização das 

amenidades rurais, implica a utilização da filosofia de marketing, e envolve a cooperação e 

negociação entre um alargado número de actores, quer públicos quer privados, de forma a atrair 

e fixar os públicos-alvo seleccionados, articulando convenientemente o potencial de exploração 

das amenidades rurais de um território com o posicionamento para ele almejado, reorientando a 

actual dinâmica dos territórios rurais. O trabalho de campo realizado parece apoiar a 

possibilidade de construir estratégias de marketing dirigidas aos territórios rurais, baseadas na 

percepção da atractividade e dos benefícios sentidos no consumo das amenidades rurais 

inventariadas num quadro de uma ruralidade renovada. O principal desafio será o de proceder à 

integração dos diferentes elementos territoriais, vectores de valorização dos territórios rurais, 

para que, numa óptica de marketing, permita a adequação das intervenções da oferta em favor do 

incremento da sua atractividade.  

 

 

6.5. MARKETING TERRITORIAL, DESENVOLVIMENTO LOCAL E 

GESTÃO TERRITORIAL  
 

Assumiu-se neste estudo que o marketing pode intervir sobre o território ao nível da imagem das 

amenidades enquanto potencialidades do território, sobre a valorização das produções locais e, 

eventualmente, sobre o comportamento de escolha e de uso do território por parte dos diferentes 

segmentos de forma a melhor os poder satisfazer. À semelhança da representação do marketing 

como uma função da empresa, o marketing territorial deve ser assumido como uma nova função 

no desenvolvimento e na gestão do território. Nesse âmbito encara-se que da aplicação de 

marketing territorial possam resultar orientações relevantes para a gestão territorial, não apenas 

quanto à atracção de utilizadores potenciais, mas também no que respeita à difusão de 

competências, desenvolvimento da iniciativa empresarial e consequente reforço do tecido 

económico e melhoria da qualidade de vida dos residentes. 

 

A comunicação do potencial da Albufeira da Barragem do Castelo de Bode deveria ser 

conduzida por uma agência territorial que mobilizasse parcerias, de carácter público, privado ou 

mistas, e que conjugasse as diferentes perspectivas num posicionamento estratégico de 

marketing. A possível construção de uma marca territorial, a escolha da adequada sinalética e de 

outros instrumentos de valorização territorial das amenidades rurais existentes, a par da execução 
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de outros projectos estruturantes seriam igualmente da sua responsabilidade, evitando a 

dispersão de poderes e de sinergias que hoje se verifica. 

 

A aplicação do marketing a um território rural, como elemento de uma estratégia de gestão 

territorial é, também, dificultada pela reduzida densidade dos actores intervenientes, que tendem 

a concentrar-se em iniciativas junto de sedes de concelho ou de aglomerados urbanos. A outro 

nível, e comparativamente à investigação de marketing empresarial, não é aqui fácil fazer 

intervenções inovadoras e não se podem esperar respostas rápidas. Num sistema territorial a 

aplicação de acções no âmbito da investigação de marketing é caracterizada por uma resposta 

lenta da oferta, principalmente quando confrontada com dois factos muito relevantes: a evolução 

da procura e a irreversibilidade que normalmente afecta a aplicação de eventuais escolhas. 

 

Reconhece-se que a utilização estratégica do marketing aplicado a um território rural permite 

identificar e conhecer o perfil dos segmentos de utilizadores do território, no sentido de favorecer 

a exploração das amenidades ou de agir para as tornar exploráveis, enquadrando a possibilidade 

de uma melhor participação num processo sustentável de gestão do território contribuindo para 

que esta oferta seja a mais competitiva possível, com um papel determinante na revitalização de 

base económica do processo de desenvolvimento de uma área rural. Não obstante, o 

desenvolvimento local só será efectivo com a participação de todos os agentes de forma a criar e 

a viabilizar um produto aumentado, que sistematize e integre as potencialidades e debilidades 

diagnosticadas, que torne exequível a definição de um posicionamento que melhore maximize as 

expectativas dos utilizadores e dinamizadores do território rural.  

 

 

6.6. LIMITAÇÕES DO ESTUDO E SUGESTÕES PARA INVESTIGAÇÃO 

FUTURA 
 

O facto do território ser constituído por uma série de componentes materiais e imateriais, com 

dimensões e dinâmicas diversas e complexas e repleto de diferentes relações entre os actores 

locais, constituiu uma dificuldade inicial e transversal a todo o estudo.  

 

Em termos práticos, a distância física, os custos envolvidos, as poucas respostas ao inquérito 

conseguidas em determinados dias, as acessibilidades e mesmo a dificuldade de comunicação em 
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alguns dos locais vieram dificultar o estudo realizado. Principalmente, impunha-se que o 

inquérito fosse melhor acolhido pelos entrevistados e que decorresse ao longo de todo o ano, de 

forma a perceber possíveis influências ou distorções relativas ao facto de se ter realizado durante 

o Verão.  

 

Outro factor manifestamente limitativo refere-se à indisponibilidade manifestada pela maior 

parte dos elementos dinamizadores locais do território, especialmente por parte das empresas de 

animação, bem como a não concessão de qualquer informação quantitativa pela maioria dos 

operadores que disponibilizam alojamento no território. 

 

Uma maior disponibilidade temporal e financeira permitiriam uma recolha mais profunda da 

informação e possivelmente ajudariam a perceber qual poderia ser a melhor dimensão colectiva 

comum para enquadrar acções e decisões de marketing visando, nomeadamente, valorizar o 

património rural. Este estudo constituiu uma primeira abordagem, exploratória, mas que 

identifica formas de sistematizar a aplicação do marketing a territórios frágeis, sem 

características simbólicas relevantes e sem possibilidade de conseguir com alguma facilidade 

proceder à exclusão. 

 

Consciente destas limitações, ficam por responder algumas questões cujo enunciado pode ser 

encarado como sugestões para futuras investigações neste domínio particular. Dado o carácter 

incipiente da aplicação do marketing a territórios rurais indicar-se-ia a necessidade de reforçar e 

diversificar a investigação empírica. É preciso aprofundar o estudo dos valores dos territórios, 

das possibilidades de activar processos de patrimonialização, de encontrar formas de potenciar 

eixos de atractividade beneficiando da possível criação de complementaridades com outros 

territórios rurais.  

 

Acompanhar a forma como evolui e perceber melhor como ocorre a tomada de decisão – em que 

não parece existir o hábito de planear a visita ou a deslocação ao território – tenderá a diminuir 

algumas das dificuldades normalmente sentidas na definição das políticas de marketing, 

nomeadamente quanto às políticas de comunicação. Possivelmente a este nível, os próximos 

anos trarão algumas alterações, prevendo-se um crescente desejo de experimentar com mais 

regularidade novas actividades e visitar novos destinos. Constituindo-se sempre como 

experiências que vão ser consumidas, seria importante avaliar quanto os visitantes estão 
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dispostos a pagar para beneficiarem do valor da experiência, nos territórios rurais, no sentido de 

melhor definir o preço no mix de marketing territorial. 

 

Ao nível do comportamento dos utilizadores, seria necessário compreender melhor as eventuais 

diferenças entre possíveis utilizações do território por parte de quem lá reside e dos que aí se 

deslocam. A importância da residência secundária e a forma como se inscreve num quadro de 

novas procuras sociais dos territórios rurais, a definição de tipologias de ligação afectiva e a sua 

relação com as actividades agrícolas constituem igualmente possíveis áreas de investigação.  

 

Uma outra sugestão que poderá constituir um alvo de investigação futura passaria por fazer o 

benchmarking internacional, tomando como referência outras experiências e preparando um 

dossier para divulgação junto dos actores com capacidade de decisão e/ou de intervenção. 

 

Finalmente e para concretizar o desenvolvimento destas linhas de investigação, seria 

fundamental a criação de um observatório dos território para recolher os elementos susceptíveis 

de melhor definir áreas com diferentes intervenções do marketing territorial, bem como para 

acompanhar as dinâmicas e evoluções que vão ocorrendo. 
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ANEXO 2.1 AS ZONAS DO RURAL 
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Densidade rural 

(hab/Km2) 
Grupo socio-

económico com 
mais peso 

Densidade rural 
(hab/Km2) 

baixa densidade < 30 

agrícola ≥ 15 ≥ 30 

indústria e serviços < 15 ≥ 30 a < 100 

urbano < 15 ≥ 100

Tipo de ruralPAA/PA
(%) 

Densidade rural 
(habitantes/km2)

baixa densidade < 30 

agrícola ≥ 15 ≥ 30 

indústria e serviços < 15 ≥ 30 a < 100 

urbano < 15 ≥ 100

Tipo de ruralPAA/PA
(%) 

Densidade rural 
(habitantes/km2)

NOVAIS, et al. (2000) - Portugal (Continente) – Uma leitura do rural BAPTISTA, F. Oliveira (2006b). As dinâmicas do espaço rural. In:
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ANEXO 3.1 – FICHAS DE ATRIBUTOS DAS AMENIDADES RURAIS PRESENTES NAS 

DIFERENTES FREGUESIAS, DOS CONCELHOS DE TOMAR E FERREIRA DO ZÊZERE  

 

 
Nas páginas seguintes procedeu-se a um inventário muito sintético das características presentes 

no território, procurando identificar as que podem constituir amenidades rurais, adaptando a 

classificação de OCDE (2002), de acordo com o proposto no Capítulo 2. Foram ainda incluídas 

outras informações e alguns mapas que se pensa terem sido úteis para a escolha subsequente dos 

locais mais procurados e/ou com um bom potencial de atractividade. 
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MAPA DOS TEMPLÁRIOS com informação turística - Região de Turismos dos Templários (Floresta Central e Albufeira 
 

Fonte: http://www.rtt.ipt.pt/ficheiros/download/mapa_rtt.pdf 
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Tomar – Localização de algumas freguesias (Visualização Google Earth) 
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ALÉM-DA RIBEIRA - TOMAR 
Beleza das paisagens nas margens do Nabão, extensos pinhais - mancha 
verde  Paisagens naturais correntes  Paisagens correntes C1 

Praia fluvial – Praia dos Tesos Espaços suporte de actividades 
recreativas  Amenidades de uso directo A2 

Moinhos de água (alguns em ruínas), Roda hidráulica Património industrial e artesanal  Amenidades culturais A1 
Razoável conjunto patrimonial: igreja matriz, duas capelas (Lapas e Póvoa), 
ponte românica bem conservada (Ribeira de Fervença), capela do Sagrado 
Coração de Jesus, Ponte românica (ruínas) 

Património histórico construído  Amenidades culturais A1 

“Vastos terrenos férteis, irrigados por noras que retiram a água do rio” Paisagens cultivadas assinaláveis Paisagens assinaláveis B1 
A maior parte da população activa trabalha fora da povoação Quadro de vida residencial Amenidades de uso directo A2 
Grupo de danças e cantares; festas populares anuais Tradição cultural, Saber-fazer Amenidades culturais A1 

Agricultura e pecuária; Outras actividades: pequenas oficinas de pintura, mecânica, serralhariam, carpintaria, mármores, lagares de azeite e outras. 
Carvalhal, Casais Novos, Casas Velhas, Enxofreira, Fetal de Baixo, Fetal de Cima, Fervença, Milheira, Póvoa, Sabrosa, Sobreirinho, Vale das Colmeias, 
Vale do Poço, Vale Venteiro, Vales. 
Até 1985 estava agregada à freguesia de Casais 
 
 

ALVIOBEIRA - TOMAR 

Praia fluvial do Rego (Ceras) Espaços suporte de actividades 
recreativas Amenidades de uso directo A2 

Igreja matriz, vestígios arqueológicos (S. Martinho), ponte romana, ruínas do 
castelo dos templários, Marco da Ordem dos Templários, Capelas (N. Sra da 
Ajuda e de Sta Luzia)  

Património histórico construído Amenidades culturais A1 

Azenha, açudes romanos, museu rural, lagares de azeite Património industrial e artesanal Amenidades culturais A1 
Agricultura, (horticultura e olivicultura) e pecuária Paisagens cultivadas correntes Paisagens correntes C1 
Gastronomia: enchidos, cabrito e queijo Sabores naturais Amenidades naturais B1 
Tradições: festas, romarias e jogos tradicionais, Artesanato: artigos de tanoaria, 
cestaria e tecelagem Tradição cultural, Saber-fazer Amenidades culturais A1 

Solar Património construído corrente Património rural corrente C1 

Muito pouca indústria – Transformação de pedra em lareiras 
Alviobeira, Benfica, Casal Velho, Ceras, Chão de Eiras, Freixo, Manobra, Nexebra, Portela de Nexebra, Quinta do Paço, Ribeira de Ceras, Touco, 
Valada, Vale Carneiro e Ventoso. 
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ASSEICEIRA – TOMAR 
Estrada romana dentre Santarém e Penela; vestígios arqueológicos (paleolítico) Património histórico construído Amenidades culturais A1 
Unidades de turismo rural Património construído corrente Património rural corrente C1 
Igreja matriz, cruzeiro, casa brasonada, coroa do Divino Espírito Santo, Fonte da 
Asseiceira, capela e fonte de Santo António, ponte romana, convento de Santa 
Cita, mosteiro da Quinta do Vale 

Património histórico construído Amenidades culturais A1 

Gastronomia: Lampreia Sabores naturais Amenidades naturais B1 
Rancho folclórico, festival internacional e artesanato (miniaturas de madeira, 
trabalhos em barro, chocalhos em metal, bordados e esculturas em pedra) Tradição cultural, Saber-fazer Amenidades culturais A1 

Beleza das margens do Nabão e do Zêzere Paisagens naturais correntes Paisagens correntes C1 

Agricultura, avicultura e pecuária, olaria, indústria da panificação, do papel, da serração e do mobiliário; comércio e serviços básicos 
Asseiceira, Linhaceira, Santa Cita, Pastorinhos, Rodas 
Unidade de turismo rural: Quinta do Vale - Agroturismo - Santa Cita 
 
 
 

BESELGA – TOMAR 
Igreja matriz, ponte romana, vestígios de ruínas romanas (junto à igreja de 
Fonte de Longra), Muro romano Património histórico construído Amenidades culturais A1 

Artesanato: ferraria, miniaturas em madeira Tradição cultural, Saber-fazer Amenidades culturais A1 
Ribeira da Beselga Paisagens naturais correntes Paisagens correntes C1 

Caça (clube de caçadores) Espaços suporte de actividades 
recreativas Amenidades de uso directo A2 

Agricultura e pecuária. Outras actividades: construção civil, destilaria, extracção de mármores, comércio e serviços 
Assamassa, Almoínhas, Carregueira, Casal da Carreira, Casal da Estrada, Casal da Costa, Casal do Anjo, Casal do Carvalhal, Casal do Pote, Casal do 
Vale de Rocos, Casal Novo, Casal S. Lourenço, Casal S. Silvestre, Casal S. Simão, Casalinho, Fagulhos, Fonte da Longra, Francos, Longra, Paraísos, 
Ponte, Vale do Calvo e Vale Fernão Pires. 
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CARREGUEIROS – TOMAR 
 Igreja Matriz, Aqueduto dos Pegões Altos, Igreja matriz, duas pontes romanas 
e 14 estelas funerárias. Património histórico construído Amenidades culturais A1 

Festa do Divino Espírito Santo (Festa dos Tabuleiros) Tradição cultural, saber-fazer Amenidades culturais A1 
Museu Etnográfico, forno de cal e moinhos. Património industrial e artesanal Amenidades culturais A1 

Fonte de S. Miguel (água medicinal) Recursos naturais de utilidade 
sanitária Amenidades de uso directo A2 

Gastronomia: o Verde" (miúdos de cabrito), esparregado, requentado e fatias 
de pão de milho frito com açúcar. Sabores naturais Amenidades naturais B1 

Artesanato: Serralharia artesanal (molduras, imagens, cinzeiros, etc..) Tradição cultural, saber-fazer Amenidades culturais A1 

Agricultura e pecuária 
Circuitos pedestres (visitas guiadas aos Pegões, Cano de Água e Nascentes) 
 
 
 

CASAIS – TOMAR 
Vestígios arqueológicos; ermidas várias saqueadas durante as invasões 
francesas, igreja matriz, castros, calçada romana, pontes romanas, capelas de 
Sto Antão, Sto Isidoro, N. Sra. dos Remédios, S. Sebastião e S. Lourenço 

Património histórico construído Amenidades culturais A1 

Agricultura e pecuária (olivicultura e vitivinicultura) Paisagens cultivadas correntes Paisagens correntes C1 
Artesanato: pintura em alto relevo, bonecas de trapos e bordados Tradição cultural, Saber-fazer Amenidades culturais A1 
Gastronomia: coscorões Sabores naturais Amenidades naturais B1 

Caça Espaços suporte de actividades 
recreativas Amenidades de uso directo A2 

Tranquilidade e beleza das paisagens do Nabão Paisagens naturais correntes Paisagens correntes C1 

Mármores e granitos, pré-fabricados, oficinas de serralharia civil, serração de madeiras, construção civil e terraplanagens; comércio 
Calvinos, Casais, Casal Novo, Fetal de Cima, Ganados, Olas, Pintado, Póvoa, Soianda, Torre, Vale do Poço, Vales, Valgamito e Venda Nova 
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JUNCEIRA – TOMAR 
Igreja matriz, fonte D. João, ponte romana, capela de S. Simão, obelisco,  Património histórico construído Amenidades culturais A1 
Antigas minas de extracção aurífera (Poço Redondo) Património industrial e artesanal Amenidades culturais A1 

Barragem do Carril Espaços suporte de actividades 
recreativas Amenidades de uso directo A2 

Local lendário “Cadeira da Moira” (Paixinha) Objectos naturais assinaláveis Amenidade naturais A1 
Gastronomia: Bolos de Fogaça Sabores naturais Amenidades naturais B1 
“Beleza natural das margens do Nabão” Paisagens naturais correntes Paisagens correntes C1 

Agricultura e pecuária; serralharia, construção civil, comércio e serviços; Parque de Campismo do Poço Redondo 
Balancho, Cardelas, Carril, Casal do arroz, Celão, Fonte D.João, Hortinha, Junceira, Matacão, Monte Novo, Outeiro, Pai Mouro, Paixinha, Poço 
Redondo e Vales. 
 
 

MADALENA – TOMAR 
Museu etnológico do Caniçal Património industrial e artesanal Amenidades culturais A1 
Quinta do Casal das Freiras (Rota dos vinhos) Sabores naturais Amenidades naturais B1 
Festa da Aleluia, Cantar os reis, Cantar as três Marias (época natalícia) 
Serração da Velha (Quaresma), Tocar as Matracas (Semana Santa), 
Luminárias (Verão), Festas de arraial popular, escrever o S. Martinho. 

Tradição cultural, Saber-fazer Amenidades culturais A1 

Quinta da Anunciada Velha – turismo rural ; edifício valor histórico Património construído corrente Património rural corrente C1 
Igreja paroquial, Capela de S. Sebastião, Ponte romana dos Frades, Capela de 
Sta Margarida, Capela de Sta Marta, Capela de Nª Srª Saúde, vestígios pré-
históricos (neolíticos e paleolíticos), Ruínas de Caldelas 

Património histórico construído Amenidades culturais A1 

Gastronomia – Cabrito à Templários, Entrecosto com migas, bacalhau com 
batata a murro Sabores naturais Amenidades naturais B1 

zona industrial - transformação da madeira, salsicharia, e turismo rural (Quinta da Anunciada Velha) e Rota dos Vinhos do Ribatejo (Solar dos Loendros 
e Casal das Freiras) 
Além da Ribeira, Cabeço da Figueira, Caniçal, Capela, Carvalhal Grande, Carvalhal Pequeno, Casais da Madalena, Casal das Freiras, Casal do grou, 
Casal do Pinhal, Casal do Pote, Casal de S. Miguel, Casal do Vinho vai, Cem Soldos, Charneca do Maxial, Choupal, Corujo, Gaios, Galegos, Juncais de 
Baixo, Marmeleiro, Maxial, Murteira, Paço da Comenda, Porto da Lage, Porto Mendo, Quinta da Anunciada, Quinta de Cima, Quinta da Pisca, 
Ramalheira, Ramilo, Vale Cabrito, Valongo e Vale do Pote. 
É a freguesia rural mais populosa do concelho de Tomar (Censos 2001) 
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OLALHAS – TOMAR 
Igreja Matriz – Castelo, Ponte romana, Capela de Alqueidão Património histórico construído Amenidades culturais A1 
Gastronomia: Queijos, enchidos e peixe frito 
 “o modo de confeccionar peixe em Olalhas é único” Sabores naturais Amenidades naturais B1 

Festa de N. Srª do Pranto Tradição cultural, Saber-fazer Amenidades culturais A1 

Albufeira do Castelo do Bode Espaços suporte de actividades 
recreativas Amenidades de uso directo A2 

Parque de Campismo Rural de Pelinos (Olalhas) Património construído corrente Património rural corrente C1 
Ruínas dos moinhos de vento Património industrial e artesanal Amenidades culturais A1 

Florestas Recursos naturais de uso 
recreativo Amenidades de uso directo  A2 

Agricultura e pecuária; transformação da medeira, construção civil, turismo (albufeira do Castelo de Bode) Quinta de São José dos Montes (TR)   
Alqueidão, Amêndoa, Bairradinha, Bodegão, Montes, Olalhas, Vale da Idanha, Vendas do Rijo e Vimieiro 
 
 
 

PAIALVO – TOMAR 
Pelourinho, Igreja Matriz, Ermida de Sta Luzia, Capela de Peralva, Capela de 
Paialvo, Capela de Curvaceiras, Igreja de N. Sra da Conceição, Cruzeiro, 
Calçada romana 

Património histórico construído Amenidades culturais A1 

Campo de férias da ADIRN, Casas antigas com colunas Património construído corrente Património rural corrente C1 
Miliário, Calçada romana Património histórico construído Amenidades culturais A1 
Oliveiras seculares Objectos naturais assinaláveis Amenidades naturais A1 
Produção de mel do Ribatejo Norte Sabores naturais Amenidades naturais B1 
Moinho de vento, Lagar (actual Centro de Formação outdoor) Património industrial e artesanal Amenidades culturais A1 
Olaria, Festas populares, Encontro de ranchos folclóricos Tradição cultural, Saber-fazer Amenidades culturais A1 

Agricultura, pecuária, transformação de mármores, fabrico de azulejos, lagares de azeite, construção civil, comércio e serviços Boas acessibilidades, bons 
transportes públicos 
Paialvo, Delongo, Curvaceiras, Charneca da Peralva, Peralva, Fontaínhas, Bexiga, Carrazede, Carrascal, Vila Nova, Soudos (parte) 
Casa da Avó Genoveva (TR) Site: www.lifecooler.com  
O Mundo Aventura (Templar) 
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PEDREIRA – TOMAR 
Igreja matriz, Capelas da Nossa Sra. Da Conceição e de S. Simão    
    
Quinta da Granja com o CONVENTO DOS TEMPLÀRIOS    
Açude da Pedra    
Grutas do Cadaval e do Caldeirão, Gruta das andorinhas Objectos naturais assinaláveis Amenidade naturais A1 
Rio Nabão com praia fluvial, Passeio pedestre    
Miradouro da Pedreira     
Museu Etnográfico Festival de Folclore    
Artesanato: oficinas de cantaria e trabalhos em madeira Tradição cultural, Saber-fazer Amenidades culturais A1 
Gastronomia: mexuda (papas de farinha de milho, petingas assadas e queijadas 
da Pedreira Sabores naturais Amenidades naturais B1 

Pedreira, S.Simão, Prado, Cadaval, Porto Cavaleiros, Casal da Azinheira (parte), Arrascada, Quinta da Granja e Vale da Pia 
Indústria do papel, transformação de mármores e seus derivados, serralharia civil, comércio e prestação de serviços 
Página Internet da Junta de Freguesia: www.jf-pedreira.pt           NÃO RURAL 
 
 
 

SABACHEIRA – TOMAR 
Igreja matriz, Capela Nª Sraª de Fátima, Capela de Stª Marta,Capela de Srº 
António, Capela de Nª Sra. Da Piedade, Capela de NªSrª dos Remédios, Estrada e 
ponte romana, Vestígios arqueológicos (proto-história) 

Património histórico construído Amenidades culturais A1 

Moinhos de vento, Moinhos de água Património industrial e artesanal Amenidades culturais A1 
Artesanato; tapeçaria, olaria e latoaria Tradição cultural, Saber-fazer Amenidades culturais A1 
Gastronomia: Fatias de Tomar, Coscorões, Junquilhos e Sopa de Salsa Sabores naturais Amenidades naturais B1 
Captação de águas,    

Termas do Agroal Recursos naturais de utilidade 
sanitária Amenidades de uso directo A2 

Água Boa, Barrio, Cacinheira, Calça Perra, Casal Cova da Légua, Casal da Brava, Casal da Igreja, Casal Julião, Casal Teixeira, Casalinho, Casas de 
Além, Chão de Maçãs (Gare), Chão de Maçãs, Comenda, Estremadouro, Furadouro, Mendacha, Monchite, Pinhal, Quinta de Sto António, Quinta do 
Vale de Ovos, Serra de Baixo, Serra de Cima, Serra do Meio, Suímo, Vale do Castanheiro, Vale de Lobos, Vale de Sancho, Vale de Ovos, Vale Meão 
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SANTA MARIA DOS OLIVAIS – TOMAR 
Igreja de Santa Maria do Olival, Capelas de Sta Marta, de Sto António, de Sta Iria, 
ponte de Peniche, Convento 

Património histórico construído 
PATRIMÓNIO MUNDIAL Amenidades culturais A1 

Casa de Verdier Património construído corrente Património rural corrente C1 
Gastronomia: Cabrito assado, morcela de arroz com grelos, couves À D. Prior, arroz de 
lampreia, fatias de Tomar, “Beija-me depressa” e queijadas de Tomar, rosas de tomar e 
castanhas doces 

Sabores naturais Amenidades naturais B1 

Agricultura (tipo familiar), indústria de madeira e aglomerados, pequeno e médio comércio e serviços. 
Junta de freguesia  www.stamariadosolivais.pt.vu; Roteiro do CNC (Centro Nacional de Cultura); Templários profundamente guia turístico 
Freguesia URBANA,  M.N., Decreto de 16-6-1910 Z.E.P., D.G., 2ª Série, Nº 259 de 7-11-1946 
 
 

SÃO JOÃO BAPTISTA – TOMAR 
Convento de Cristo, Capelas de Nossa Sra da Piedade, de N. Sra da Conceição, de S. 
Gregório, Seminário das Missões, Sinagoga, Igreja Matriz, Igreja de S. Francisco, 
Capela e Fonte de S. Lourenço,  

Património histórico construído Amenidades culturais A1 

Mata Nacional dos Sete Montes, Parque do Mouchão e jardim da Várzea Pequena    
Gastronomia: Cabrito, Fatias e queijinhos de Tomar, queijadas de chila e de amêndoa Sabores naturais Amenidades naturais B1 
Artesanato: mantas de trapos, colchas, cantareiras, cântaros e guarda-loiças antigo    

Freguesia urbana 
 
 
 

S. PEDRO DE TOMAR – TOMAR 
Igreja Matriz, Ruínas da Fonte Ferrada, Capela de Sto António, Capela do Sr. Do Ó 
(particular (1628)) Património histórico construído Amenidades culturais A1 

Gastronomia: Lampreia caseira, Fatias de Tomar, Bolinhos dos Santos, Merendeiras 
dos Santos e Junquilhos, Achigã grelhado, sopa e açorda de sável e cabrito Sabores naturais Amenidades naturais B1 

Albufeira do Castelo de Bode e Mata a jusante da Albufeira de Castelo do Bode Espaços suporte de actividades 
recreativas Amenidades de uso directo A2 

Agricultura (vinha e cereais) e pecuária, Turismo rural 
Barca Nova, Alverangel, Bairrada, Bairro, Beberriqueira, Bemposta, Boca da Mata, Cardelas, Cartaxa, Casal de S. Jorge, Casal de Deus, Casal do Amor, Casal do Rei, 
Casal dos Tomazes, Casal dos Durões, Casalinho, Coito, Contraste, Coxões, Ervideiras, Estrada, Fontaínhas, Fortes, Macieiros, Marianaia, Maxieira, Pêro Calvo, 
Pinheiro, Portela, Portelinhas, Quinta do Falcão, Torre, Vale Florido, Venda, Vermoeiros 
Quinta do Troviscal (TR), Site: www.troviscal.com 
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SERRA – TOMAR 
Igreja Matriz, Fonte da Junqueira, Capela de Sta Luzia, Capela de Sto 
Amaro,e Sto André, Capela de Nª Sra da Conceição, Ermida de Sto 
António, Capela de N. Sra. Da Assunção, Ermida do Chão das Maias, 
Vestígios da Ponte e da Estrada Romana, Anta do Vale da Laje 
(monumento funerário com 5000 anos) 

Património histórico construído Amenidades culturais A1 

Gastronomia: Lampreia, cabrito, bucho recheado, Queijadinhas, Fatias de 
Tomar, Castanhas doces, Bolos dos Santos, Coscorões, Velhoses, Tigeladas, 
etc. 

Sabores naturais Amenidades naturais B1 

Festas e Romarias com destaque para a participação na Festa dos Tabuleiros 
em Tomar Tradição cultural, Saber-fazer Amenidades culturais A1 

“Piscina” natural com queda de água, Oliveira Secular Objectos naturais assinaláveis Amenidade naturais A1 
Azenha Património industrial e artesanal Amenidades culturais A1 

Estalagem da Ilha do Lombo Barreira 2300-251 Serra de Tomar; Encosta do Sobral, Sociedade Agrícola Lda. Outeiro, Serra www.encostadosobral.com; 
Roteiro “Paisagens megalíticas – www.cph.ipt.pt); Escola de vela Tomar; A Barcaça - operador  náutico 
Agricultura, pecuária, carpintaria, serralharia, construção civil, comércio e serviços 
Abadia, Aguda, Almoínhas, Alqueidãozinho, Amoreira, Baía do Caramelo, Balancho, Barca da Esteveira, Barca do Loureiro, Barreira Grande, Barreira 
Pequena, Barreirão, Burgamel, Cais da Ilha, Caramonchel, Carvalhal, Casa Nova, Casal da Cachoeira, Casal do Rei, Casalinho, Castelo Novo, Cerca, 
Chão das Maias, Chousa, Cortes, Cruto, Eira do Chão, Espinheiro, Esteveira, Figueira Redonda, Fonte de Vide, Hortas, Ilha do Lombo, Levegada, 
Macieira, Mata, Olival, Outeiro, Outeiro da Barreira, Outeiro do Forno, Paço, Pai de Aviz, Pai Cabeça, Paredinha, Pederneira, Portela, Quinta do Chão 
das Maias, Quinta do Filipe, Ruiva, Salgueira, São Gião, Silveira, Torre de Cima, Vale Cabreiro, Vale da Lage, Vale da Menina, Vale da Sardinha, Vale 
das Vacas, Vale do Roxo, Bale de Vime, Venda, Ventozel, Vila Nova 
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Ferreira do Zêzere – Localização das freguesias (Visualização Google Earth) 
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ÁGUAS BELAS – FERREIRA DO ZÊZERE 
Igreja Matriz  (com custódia de prata dourada setecentista), Pelourinho (imóvel 
de interesse público), Marco com representação heráldica, Capela de São 
Sebastião 

Património histórico construído Amenidades culturais A1 

Paisagem assinalável (Serra da Cabrieira, Martinela) Paisagens naturais assinaláveis Amenidades naturais B1 
Peregrinação anual a Dornes, Tradições culturais, Danças e cantares, 
Artesanato: Bordados, cestaria e tecelagem Tradição cultural, Saber-fazer Amenidades culturais A1 

Quintas com passado histórico (da Alegria, de Águas Belas), Património construído corrente Património rural corrente C1 
Gastronomia: Leitão à Ferreirense, Cabrito, Arroz de pato, Bons maridos Sabores naturais Amenidades naturais B1 

Água do Penedo da Bica Recursos naturais de utilidade 
sanitária Amenidades de uso directo A2 

Custódia de Águas Belas, Relógio de Sol 
Agricultura, Outras indústrias: abate e transformação de carnes, de aves, serrações de madeira e fábricas de cerâmica. 
Centro Equestre da Quinta da Canastra, Besteiras, Site: www.quintadacanastra.com; Terra Oculta, 
Barcai, Bela Vista, Besteiras, Congeitaria, Cumbada, , Outeiros, Varela, Venda da Serra, Vales Gravulha 
 

AREIAS – FERREIRA DO ZÊZERE 
Igreja Matriz (Monumento nacional), Capela de S. Francisco, Capela de Nª Sra 
da Saúde, Capela de S. Tomé, Capela de Sta Apolónia, Capela da Sra da Luz, 
Anta, Torre do Langalhão (em ruínas) (ou Torre do Ladrão Gayao ou de D. 
Guião, ou Torre da Murta) 

Património histórico construído Amenidades culturais A1 

Gastronomia: cabrito assado no forno; queijo de Areias Sabores naturais Amenidades naturais B1 
Grutas de Avecasta Objectos naturais assinaláveis Amenidade naturais A1 
Moinho de vento Património industrial e artesanal Amenidades culturais A1 
Artesanato: tecelagem Tradição cultural, Saber-fazer Amenidades culturais A1 

Agricultura e comércio 
Peregrinação anual Círio de Dornes (Romaria de Nossa Sra. Do Pranto – 2ª feira de Páscoa) 
Aldeia dos Gagos, Avecasta, Barbatos, Barrio, Bijota, Casais, Casal da Farroeira, Casal Novo, Casal da Sobreira, Calçadas, Cidral, Comunais, Daporta, 
Farroeira, Fonte do Tojal, Fonte da Figueira, Fonte da Lage, Freixial, Gontijas, Horta Nova, Lagoa, Matos, Meneixas, Milheiros, Paço, Peseiro, Pinheiro, 
Porto Chão, Ponte de Ceras, Ponte das Pias, Portela de Vila Verde, Rego da Murta, São Domingos, Serra do Balas, Serra dos Balseiros, Telhadas, Tojal, 
Valadas, Vale do Rodrigo, Venda dos Tremoços, Vila Verde 
Templários Profundamente – Guia Turístico 
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BÊCO – FERREIRA DO ZÊZERE 
Igreja Matriz (Santo Aleixo) (Imóvel de Interesse Público), Capela da Sra da 
Orada, Capela da Sra da Penha de França, Padrão e Sepulturas visigóticas (“Pia 
dos Moiros) (Terreno particular) 

Património histórico construído Amenidades culturais A1 

Casas Brasonadas (várias) Património construído corrente Património rural corrente C1 
Tradições culturais: Danças e cantares (Rancho Folclórico) Tradição cultural, Saber-fazer Amenidades culturais A1 
Paisagem assinalável – Albufeira do Castelo do Bode    

Cereja (Feira) 
 
 
 

CHÃOS – FERREIRA DO ZÊZERE 
Igreja Matriz, Capela de S. Sebastião, Capela de S. Pedro, Capela de N. Sra. 
Da Encarnação, Capela de Sta Rita, Capela de Sta Bárbara, Capela de N. Sra 
de Fátima, Capela de Sta Rita de Cássia, Ponte romana, Túmulo antigo 
escavado na rocha, Chafariz de Almogadel, Fonte dos Moleiros, Cruzeiro de 
Chãos 

Património histórico construído Amenidades culturais A1 

Mata e miradouro da Moita do Alva, Monte Cabeço do Moinho Paisagens naturais assinaláveis Amenidades naturais B1 

Praia Fluvial da Laranjeira (Rio Nabão) Espaços suporte de actividades 
recreativas Amenidades de uso directo A2 

Gastronomia: Leitão assado no forno, peixe do rio, arroz de pato Sabores naturais Amenidades naturais B1 
Peregrinação Círio a Dornes Tradição cultural, Saber-fazer Amenidades culturais A1 

Exploração de noz e de azeitona 
Almogadel, Cabeças, Carrascal, Casal de Santa Iria, Chãos, Cumes, Cumeada, Jamprestes, Laranjeira, Olival, Ovelheiras, Pinheiros, Portelinha, 
Quebrada de Cima, Quebrada do meio e Travessa 
Templários Profundamente – Guia Turístico (Rota dos Vinhos) 
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DORNES – FERREIRA DO ZÊZERE  
Igreja Matriz (N. Sra do Pranto) (de origem medieval) (imóvel de interesse 
público); Capela de n. Sra da Purificação (Frazoeira), Torre Pentagonal 
(imóvel de interesse público; romana com influência templária) 

Património histórico construído Amenidades culturais A1 

Paisagem singular – Albufeira do Castelo de Bode Paisagens naturais assinaláveis Amenidades naturais B1 
Festas e romarias: Várias romarias durante o ano – Festa do Espírito Santo, 
Artesanato, Fabrico de Barcos a remos, cestaria e redes de pesca Tradição cultural, Saber-fazer Amenidades culturais A1 

Gastronomia: Ensopado de peixe Sabores naturais Amenidades naturais B1 
Casas senhoriais (algumas em ruínas) Património construído corrente Património rural corrente C1 

Dornes integra a nível da região turística de Tomar c e a a três das suas quatro grandes rotas: Rota das aldeias, No rasto dos templários e no rasto do 
infante; circuito de barco 
 
 
 

FERREIRA DO ZÊZERE – FERREIRA DO ZÊZERE 
Igreja Matriz (S. Miguel), Capela de S. Pedro de Castro (imóvel de interesse 
público) com 2 lápides romanas, Vestígios arqueológicos do “Povoado de 
Cumes” 

Património histórico construído Amenidades culturais A1 

Casa da Quinta do Adro, Casa da Cabeça do Carvalho Património construído corrente Património rural corrente C1 
Praia Fluvial. da Castanheira-Complexo turístico do Lago azul; Aeródromo – 
pista do lago Azul 

Espaços suporte de actividades 
recreativas Amenidades de uso directo A2 

Gastronomia: Cabrito, Migas e Tigeladas Sabores naturais Amenidades naturais B1 
Artesanato: Madeira, barro, verga e vime, mantas de trapos e lãs. Tradição cultural, Saber-fazer Amenidades culturais A1 

Agricultura e Pecuária, Transformação de carnes, Madeiras, Apicultura, Comércio 
Aderneira, Bairrada, Bairradinha, Bela Vista, Bixardo, Cabeçadeira, Cardal, Carvalhais, Carvalhal, Casais, Casal de Codes, Casal da Cruz, Casal da 
Rainha, Casal de Além, Castanheira, Castelo, Cubo, Cerejeira, Cerejeirita, Chão do Galego, Chão da Serra, Estrada do Cardal, Fonte do Fojo, Fonte 
Nova, Fonte Ferreira, Fonte da Prata, Fonte Sanginho, Horta das Cavadas, Levegada, Lameirinha, Lameirancha, Linhares, Lombo, Maxial, Maxieira, 
Moinho, Pardielas, Pombeira, Portinha, Porto-Mar, Quinta do Loureiro, Quinta Nova, Rebelo, Ribeira, Salgueiral, Valadas, Vale da Figueira, Vale-
Sachos, Vale das Tesouras, e Valongo. 
Templários Profundamente – Guia Turístico; Rota da Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere 
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IGREJA NOVA DO SOBRAL – FERREIRA DO ZÊZERE 
Igreja Matriz (Divino Espírito Santo), Capela de N. Sra das Candeias, Capela de 
S. João e Sta Catarina, Capela de N. Sra do Ó Património histórico construído Amenidades culturais A1 

Gastronomia: Sopa da Pedra, Cozido à Portuguesa, Leitão à Ferreirense e 
Tigeladas Sabores naturais Amenidades naturais B1 

Artesanato: Tecelagem e arreios para os cavalos Tradição cultural, Saber-fazer Amenidades culturais A1 
Miradouro do Penedo do Corvo (de onde se avista Fátima), Miradouro do 
Outeiro da Ermida (Serra do Sobral) Paisagens naturais assinaláveis Amenidades naturais B1 

Agricultura, cerâmica, transformação de madeira, construção civil e comércio 
Água-de-todo-o-ano, Azenha  Nova, Casal da Estrada, Casal da Fonte Nova, Casal da Fonte do Sobral, Casal Novo, Castelaria, Couço cimeiro, Couço do 
Meio, Couço dos Pinheiros, Couço Fundeiro, Hortas, Lamaceiros, Lameiras, Mata, Matos, Meneixo, Mourolinho, Paieres, Pegados, Penedinho, 
Regueiras, Ribeira Barqueira, Salgueiral, Serra de Sta Catarina, Serrada Nova, Sobral, Tanoeiros 
 
 

PAIO MENDES – FERREIRA DO ZÊZERE 
Igreja Paroquial (S. Vicente) (com preciosa Cruz Processional), Várias 
Capelas, Cruzeiros na via Sacra para Dornes Património histórico construído Amenidades culturais A1 

Lagar de S. Guilherme – antigo lagar de azeite, movido a água em fase de 
recuperação para apoio a futuro parque de campismo, Solar dos Cotrins Património construído corrente Património rural corrente C1 

Pinheiro centenário Objectos naturais assinaláveis Amenidades naturais A1 
Artesanato: marcenaria e sapataria manual Tradição cultural, Saber-fazer Amenidades culturais A1 

Agricultura, transformação de madeiras, fabrico de caixas, pecuária 
 
 
Igreja Matriz Património histórico construído Amenidades culturais A1 
Capela de Sto António Património histórico construído Amenidades culturais A1 
Capela de S. Marcos Património histórico construído Amenidades culturais A1 
Pelourinho Património histórico construído Amenidades culturais A1 
Casas Senhoriais (2) Património construído corrente Património rural corrente C1 
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LOCAIS DE REALIZAÇÃO DO INQUÉRITO 

Dornes (visualização Google Earth)
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Castanheira/Lago Azul (visualização Google Earth)
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Barreira/Ilha do Lombo (visualização Google Earth
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ANEXO 3.2 – DISTRIBUIÇÃO POR ESCALÃO ETÁRIO, NOS CENSOS DE 1991 E 2001, E 

RESPECTIVA VARIAÇÃO 
 

 
População residente 

 
Com menos 
de 14 anos 15-24 anos 25 a 64 anos Com mais  

de 65 anos TOTAL 

Tomar 
1991 
2001 

var. 91/2001 

 
7645 
6226 

- 18,6% 

 
5590 

- 13,3% 

 
21483 
21887 

+ 1,9% 

 
7562 
9303 

+23% 

 
43139 
43006 

 
Ferreira do 
Zêzere 

1991 
2001 

var. 91/2001 

 
1732 
1295 

- 25,2% 

 
1284 
1189 

- 7,4% 

 
4537 
4347 

- 4,2% 

 
2401 
2591 

+ 7,9% 

 
9954 
9422 

 
 

 

Fontes: INE (2002), XIV Recenseamento Geral da População, 2001, INE, IV Recenseamento Geral da Habitação, 1991.

Médio Tejo 
1991 
2001 

var. 91/2001 

 
39753 
33073 

- 16,8% 

 
32738 
29636 
- 9,5% 

 
110393 
116168 
+ 5,2% 

 
38535 
47213 

+ 22,5% 

 
221419 
226090 

 
Portugal 

1991 
2001 

var. 91/2001 

 
1972403 
1656602 

- 25,2 

 
1610836 
1479587 

- 8,1 

 
4941164 
5526435 

11,8 

 
1342744 
1693493 

26,1 

 
9867147 

10005368 
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ANEXO 3.3 - DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO RESIDENTE, NOS CONCELHOS DE 

TOMAR E DE FERREIRA DO ZÊZERE, SEGUNDO O SEXO, NO CENSO DE 2001 
 

 ESCALÃO ETÁRIO 

TOTAL 
0-14 anos 15-24 anos 25 a 64 anos 

Com mais  

de 65 anos 

H M H M H M H M H M 

TOMAR 3232 3009 2859 2713 10527 11328 3882 5457 20500 
47,7%

22507 
52,3%

Serra 92 95 74 65 277 276 161 259 604 
46,5%

695 
53,5%

FERREIRA DO 
ZÊZERE 

667 627 629 562 2136 2207 1072 1522 4504 
47,8%

4918 
52,2%

Dornes 53 45 43 38 166 168 80 121 342 
47,9%

372 
52,1%

F. do Zêzere 186 173 167 160 527 539 167 237 1047 
48,6%

1109 
51,4%

Fonte: XIV Recenseamento Geral da População 2001 (INE, 2002) 



ANEXO 3.4 

233 
 

ANEXO 3.4 – RETRATOS TERRITORIAIS DOS CONCELHOS DE TOMAR  
E DE FERREIRA DO ZÊZERE 

 

Designação  do Indicador Valor Unidade Periodo  

Área Total 351,2 km2 2004
Freguesias 16 nº 2003
Densidade Populacional 122,4 hab/km2 2004
População Residente HM, em 2001 43 006 indivíduos 2001
População Residente H, em 2001 20 499 indivíduos 2001
População Presente HM 41 998 indivíduos 2001
População Presente H 19 788 indivíduos 2001
População Residente HM, em 1991 43 139 indivíduos 1991
População Residente H, em 1991 20 569 indivíduos 1991
Famílias Clássicas Residentes 16 123 nº 2001
Famílias Insti tucionais 15 nº 2001
Alojamentos Famil iares - Total 24 021 nº 2001
Alojamentos Famil iares - Clássicos 23 871 nº 2001
Alojamentos Famil iares - Outros 150 nº 2001
Alojamentos Colectivos 33 nº 2001
Edifícios 19 096 nº 2001

Nados vivos, HM 351 nº 2004
Nados vivos 182 nº 2004
Óbitos, HM 520 nº 2004
Óbitos, H 253 nº 2004
Taxa de Natalidade 8 ,2 permilagem 2004
Taxa de Mortal idade 12,1 permilagem 2004
Taxa de Nupcialidade 4 ,3 permilagem 2004
Taxa de Divórcio 2 permilagem 2004
Índice de Envelhecimento 162,4 percentagem 2004
Núcleos Familiares Residentes 12 975 nº 2001
Variação População Residente, entre 1991 e 2001 -0,3 percentagem 2001

Capacidade de Alojamento dos Estabelecimentos Hoteleiros ni6 60 lugares 2004
Dormidas em Estabelecimentos Hoteleiros ni1122 ... nº 2004
Taxa de Ocupação dos Estabelecimentos Hoteleiros ni6 ... percentagem 2004
Estada Média por Hóspede em Estabelecimentos Hoteleiros ni6  ... noites 2004
Sociedades Sediadas 252 nº 31 -12-2004
Sociedades do Sector Primário 7 ,1 percentagem 31 -12-2004
Sociedades do Sector Secundário 40,9 percentagem 31 -12-2004
Sociedades do Sector Terciário 52 percentagem 31 -12-2004
Volume de Vendas nas Sociedades Sediadas ni1113 119  6 13 milhares de eu ros 31 -12-2003
Bancos, Caixas Económicas e Caixas de Crédito Agrícola Mútuo ni1 3 nº 2003

Depósitos em Bancos, Caixas Económicas e Caixas de Crédito Agrícola Mútuo 53  644,3 milhares de eu ros 2003

Crédito Concedido por Bancos, Caixas Económicas e Caixas de Crédito Agrícola Mútuo 29  176,0 milhares de eu ros 2003

Crédito Hipotecário Concedido a Particulares 783,3 milhares de eu ros 2003
Obras Concluídas - Total de Edifícios 84 nº 2004
Obras Concluídas - Edifícios para habitação 60 nº 2004
Licenças Concedidas para Construção de Edifícios (Construções Novas) 63 nº 2004

Licenças Concedidas para Construção de Edifícios para Habitação (Construções Novas) 45 nº 2004

Consumo Doméstico de Electricidade por Consumidor 1 ,5 milhares de kWh 2003
Consumo Industrial de Electricidade por Consumidor 55 milhares de kWh 2003
Taxa de Actividade HM, em 1991 33,5 percentagem 1991
Taxa de Actividade HM, em 2001 36,6 percentagem 2001
Taxa de Desemprego HM, em 1991 3 ,4 percentagem 1991
Taxa de Desemprego HM, em 2001 4 ,9 percentagem 2001

Médicos por 1000 Habitantes 0 ,2 nº 2003
Farmácias por 1000 Habitantes 0 ,4 nº 2003
Hospitais Oficiais - nº 2003
Hospitais Particu lares - nº 2003
Taxa Média de Mortalidade Infanti l no Quinquénio ... permilagem 1999/2003 
Taxa de Analfabet ismo HM, em 1991 19,3 percentagem 1991
Taxa de Analfabet ismo HM, em 2001 16,4 percentagem 2001

Indicadores Sociais

Fonte: Retratos territoriais, INE (2006)

TOMAR

Indicadores Genéricos

Indicadores Demográficos

Actividade Económica
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Designação do Indicador Valor Unidade Periodo 

Área Total 190,4 km2 2004
Freguesias 9 nº 2003
Densidade Populacional 49,1 hab/km2 2004
População Residente HM, em 2001 9 422 indivíduos 2001
População Residente H, em 2001 4 504 indivíduos 2001
População Presente HM 9 781 indivíduos 2001
População Presente H 4 663 indivíduos 2001
População Residente HM, em 1991 9 954 indivíduos 1991
População Residente H, em 1991 4 723 indivíduos 1991
Famílias Clássicas Residentes 3 670 nº 2001
Famílias Insti tucionais 4 nº 2001
Alojamentos Familiares - Total 6 708 nº 2001
Alojamentos Familiares - Clássicos 6 698 nº 2001
Alojamentos Familiares - Outros 10 nº 2001
Alojamentos Colectivos 6 nº 2001
Edifícios 6 385 nº 2001

Nados vivos, HM 76 nº 2004
Nados vivos 39 nº 2004
Óbitos, HM 1 64 nº 2004
Óbitos, H 80 nº 2004
Taxa de Natalidade 8,1 permilagem 2004
Taxa de Mortal idade 17,5 permilagem 2004
Taxa de Nupcialidade 4,1 permilagem 2004
Taxa de Divórcio 1,2 permilagem 2004
Índice de Envelhecimento 214,5 percentagem 2004
Núcleos Familiares Residentes 2 814 nº 2001
Variação População Residente, entre 1991 e 2001 -5,3 percentagem 2001

Capacidade de Alojamento dos Estabelecimentos Hoteleiros ni6 60 lu gares 2004
Dormidas em Estabelecimentos Hoteleiros ni1122 ... nº 2004
Taxa de Ocupação dos Estabelecimentos Hoteleiros ni6 ... percentagem 2004
Estada Média por Hóspede em Estabelecimentos Hoteleiros ni6  ... noites 2004
Sociedades Sediadas 2 52 nº 31-12-2004
Sociedades do Sector Primário 7,1 percentagem 31-12-2004
Sociedades do Sector Secundário 40,9 percentagem 31-12-2004
Sociedades do Sector Terciário 52 percentagem 31-12-2004
Volume de Vendas nas Sociedades Sediadas ni1113 119 613 milhares de euros 31-12-2003
Bancos, Caixas Económicas e Caixas de Crédito Agrícola Mútuo ni1 3 nº 2003

Depósitos em Bancos, Caixas Económicas e Caixas de Crédito Agrícola Mútuo 53 644,3 milhares de euros 2003

Crédito Concedido por Bancos, Caixas Económicas e Caixas de Crédito Agrícola Mútuo 29 176,0 milhares de euros 2003

Crédito Hipotecário Concedido a Particulares 783,3 milhares de euros 2003
Obras Concluídas - Total de Edifícios 84 nº 2004
Obras Concluídas - Edifícios para habitação 60 nº 2004
Licenças Concedidas para Construção de Edifícios (Construções Novas) 63 nº 2004

Licenças Concedidas para Construção de Edifícios para Habi tação (Construções Novas) 45 nº 2004

Consumo Doméstico de Electricidade por Consumidor 1,5 milhares de kWh 2003
Consumo Industrial de Electricidade por Consumidor 55 milhares de kWh 2003
Taxa de Actividade HM, em 1991 33,5 percentagem 1991
Taxa de Actividade HM, em 2001 36,6 percentagem 2001
Taxa de Desemprego HM, em 1991 3,4 percentagem 1991
Taxa de Desemprego HM, em 2001 4,9 percentagem 2001

Médicos por 1000 Habitantes 0,2 nº 2003
Farmácias por 10 00 Habitantes 0,4 nº 2003
Hospi tais Oficiais - nº 2003
Hospi tais Particu lares - nº 2003
Taxa Média de Mortalidade Infanti l no Quinquénio ... permilagem 1999/2003 
Taxa de Analfabet ismo HM, em 1991 19,3 percentagem 1991
Taxa de Analfabet ismo HM, em 2001 16,4 percentagem 2001

FERREIRA DO ZÊZERE

Fonte: Retratos territoriais, INE (2006)

Indicadores Genéricos

Indicadores Demográficos

Actividade Econó mica

Indicadores Sociais
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ANEXO 3.5 – OFERTA DE ALOJAMENTO TURÍSTICO 

Unidade de alojamento  Localidade 
 

Modalidade 
 

Nº de quartos Nº de 
camas 

TOMAR     

Casa da avó Genoveva  Curvaceiras Turismo de 
habitação 6 8 

Pelinos 77 Pelinos Parque de 
campismo rural 

40 Tendas 
20 Caravanas 

Camping Redondo Poço Redondo Parque de 
campismo rural 

15 Tendas 
10 Caravanas  
3 Bungalows 

Quinta da Anunciada Velha  Cem Soldos Turismo Rural 9 13 

Quinta de S. José dos Montes Olalhas Turismo Rural 4 
2 Apartamentos 8 

Quinta de S. Pedro  S. Pedro Agroturismo 10 20 

Quinta do Troviscal Alverangel Turismo Rural 
2 

1 Suite 
1 Casa de campo

12 

Quinta do Valle  Guerreira Agroturismo 7 Apartamentos 19 
Estalagem da Ilha do Lombo  Barreiras-Serra Estalagem 4  17 34 
Hotel dos Templários Tomar Hotel 4  177 354 
Estalagem de Santa Iria Tomar Estalagem 4  14 28 
Residencial Trovador Tomar 4  30 57 
Residencial Cavaleiros de Cristo Tomar 3  16 25 
Residencial Sinagoga Tomar 3  22 33 
Pensão União (Residencial) Tomar 3  28 40 
Residencial Kamanga Tomar 3  15 22 
Pensão/Restaurante Luanda Tomar 3  14 24 
Pensão Luz Residencial Tomar 2  14 22 
Pensão Restaurante Bonjardim Tomar 2  14 22 
Hospedaria Tomarense Tomar - 13 22 
Residencial Santa Cita Santa Cita 2  8 12 
Pensão “Ninho do Falcão” Tomar 2  8 18 
Casa de Dormidas Convento Tomar - 9 12 
Casa de Dormidas D. Gualdim Tomar - 10 15 

Fonte: Serviços Municipais de Turismo (2006) 
 

Caracterização da oferta de alojamento turístico no concelho de Ferreira do Zêzere 

FERREIRA DO ZÊZERE     
Estalagem Lago Azul Castanheira Estalagem 4  20 42 
Casa da Inveja Dornes Turismo Rural 5 9 
Quinta da Pinheira Carril-Dornes Turismo Rural 6 12 

Apartamentos Chão de Lousa Rio Cimeiro-
Dornes 

Apartamentos 
turísticos 2 Apartamentos 8 

Lagar de S. Guilherme Paio Mendes-
Dornes 

Parque de  
campismo rural  

Quinta da Cerejeira Várzea – 
Castanheira 

Parque de  
campismo rural 

40 Tendas; 20 Caravanas; 2 
apartamentos 

Rio Azul - Casa de hóspedes Chão da Serra  7 

Residencial Flor do Zêzere Ferreira do 
Zêzere   

Fonte: Serviços Municipais de Turismo (2006) 
 

Caracterização da oferta de alojamento turístico nas proximidades de Dornes (margem em frente) 

SERTÃ     
Estalagem do Vale da Ursa Vale da Ursa  Estalagem 4  20 42 
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ANEXO 3.6 – OUTROS PRODUTOS / OPERADORES LOCAIS 

 

Adegas integradas na Rota do Vinho do Ribatejo  
Percurso IV - Tesouro Manuelino - Castelos Templários 

 TOMAR 
Quinta Casal das Freiras 

Solar dos Loendros 
Encosta do Sobral 

SERRA Adega Agrovalente – Localização: Casal das freiras 

  

Adegas integradas no programa de promoção de produtos de qualidade da ADIRN  
Associação de Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte 

 TOMAR 
Solar dos Loendros 

Adega Cooperativa de Tomar 
Sociedade Agro-vinícola Gaspar e Costa, Lda 

  

Outros produtos agro-alimentares integrados no programa de promoção de produtos de 
qualidade da ADIRN 

Associação de Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte 
TOMAR 

Mel 
FERREIRA DO ZÊZERE 

Compotas caseiras / Mº Helena Seixas - Carril 

  

Artesanato integrado no programa de promoção de produtos de qualidade da ADIRN 
Associação de Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte 

TOMAR 
Miniaturas de rodas de madeira (Mouchão) 

Olaria pintada 
Cerâmica 

FERREIRA DO ZÊZERE 
Cestaria 

Bordados 
Abrangéis – barcos típicos construídos – José Alberto Da Conceição Ferreira 
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ANEXO 3.7 – FICHAS DAS ZONAGENS DAS ÁREAS EM ESTUDO 

(Baptista et al. (2003) 
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ANEXO 4.1 – QUESTIONÁRIO AOS UTILIZADORES DO TERRITÓRIO 
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Com este estudo pretende-se obter indicações sobre a atractividade dos territórios rurais, no âmbito de uma pesquisa para o trabalho de doutoramento de Paula Ruivo, 

na área do Marketing e Territórios Rurais, a ser apresentada no Departamento de Economia e Sociologia Rural, do Instituto Superior de Agronomia. Todos os dados 

recolhidos serão utilizados exclusivamente para fins académicos, garantindo-se a sua confidencialidade. Agradecemos toda a colaboração prestada, assim como o tempo 

e atenção dispensados no seu preenchimento. 
 

2. Durante quanto tempo tenciona permanecer neste local?
2.1. □ Um dia  
                 (sem dormida) 2.2. □ Uma a três noites 2.3. □ Uma semana 2.4. □ Quinze dias 2.5. □ Um mês 

3. Onde ficou, ou tenciona ficar, alojado? 
 

4.Veio: 
4.1. □ Só 4.3. □ Com os amigos 4.5. □ Com os familiares

4.2. □ com o/a companheiro(a) 4.4. □ Com os filhos 4.6. □ Em excursão 
 

5. Que motivos o trouxeram aqui? 
5.1. □ Férias 5.3. □ Por motivos de saúde 

5.2. □ Visita a amigos/familiares 5.4. □ Em trabalho 

5.5. □ Outra. Qual? 
 

 

6.Quais os 
principais 
benefícios 

ou atracções 
que o levaram 

a escolher 
este local? 

7.Quais os 
principais 
benefícios 

ou atracções 
que 

experimentou? 

8.Qual o nível de satisfação das atracções ou 
benefícios experimentados? 

9.Quais as 
atracções ou 

benefícios 
deste local que 
recomendaria 

aos seus 
amigos?

Nada 
satisfeito 

Pouco 
satisfeito Satisfeito Muito 

satisfeito 

Paisagens naturais □ □ □ □ □ □ □ 
Paisagens agrícolas tradicionais □ □ □ □ □ □ □ 
Gastronomia □ □ □ □ □ □ □ 
Produtos tradicionais □ □ □ □ □ □ □ 
Artesanato □ □ □ □ □ □ □ 
Igrejas e capelas (igreja de Dornes, Capela 
de S. Pedro de Castro,…» □ □ □ □ □ □ □ 
Outros monumentos (Torre Templária de 
Dornes, …) □ □ □ □ □ □ □ 
Cantares e danças tradicionais (Cantar das 
almas, …) □ □ □ □ □ □ □ 
Romarias (Círio a Dornes, …) □ □ □ □ □ □ □ 
Festas □ □ □ □ □ □ □ 
Feiras □ □ □ □ □ □ □ 
Pequenos mercados locais □ □ □ □ □ □ □ 
Antigas instalações industriais 
(adegas, lagares, fábricas, etc.) □ □ □ □ □ □ □ 
Aldeias/vilas preservadas  
(Rota das aldeias,..) □ □ □ □ □ □ □ 
Tranquilidade □ □ □ □ □ □ □ 
Ruralidade □ □ □ □ □ □ □ 
Natureza □ □ □ □ □ □ □ 
Hospitalidade □ □ □ □ □ □ □ 
Ambiente despoluído □ □ □ □ □ □ □ 
Praia/piscina fluvial □ □ □ □ □ □ □ 
Percursos para passeios □ □ □ □ □ □ □ 
Pesca □ □ □ □ □ □ □ 
Navegação recreativa □ □ □ □ □ □ □ 
Desportos aquáticos □ □ □ □ □ □ □ 
Outras actividades desportivas □ □ □ □ □ □ □ 
OUTRAS ATRACÇÕES. QUAIS? 

_________________________________ 

____________________________________

__________________________________ 

 
□ 
□ 
□ 

 
□ 
□ 
□ 

 
□ 
□ 
□ 

 
□ 
□ 
□ 

 
□ 
□ 
□ 

 
□ 
□ 
□ 

 
□ 
□ 
□ 

Inquérito nº: ____  Efectuado em:____________   Manhã □ / Tarde □            Semana □ / Fim-de-semana □ 

1. Está de visita? □ Sim □ Não  Se assinalou Não, responda apenas às questões 9, 11 e  17 a 24. 
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10. Como tomou conhecimento destes benefícios/atracções?   (pode assinalar mais do que uma opção) 
10.1. □ Por sugestões de amigos/ ou familiares  10.4. □ Por publicidade sobre a região 

10.2. □ Através de uma agência de viagens  10.5. □ Através da Internet 

10.3. □ Pelos guias turísticos / brochuras sobre a região  10.6. □ Outra(s). Quais? 
 
 

11. O que seria necessário desenvolver para tornar mais atractiva esta região?        (pode assinalar mais do que uma opção) 
11.1. □ Melhor preservação do património construído (monumentos, capelas,.)  11.10. □ Existência de mais alojamentos turísticos 

11.2. □ Melhor preservação da paisagem natural  11.11. □ Mais restaurantes ou similares 

11.3. □ Melhor preservação da paisagem agrícola  11.12. □ Mais eventos culturais (festivais, exposições, …) 

11.4. □ Melhor preservação das tradições culturais  11.13. □ Animação da vida nocturna 

11.5. □ Existência de visitas guiadas  11.14. □ Existência de animação dirigida para crianças 

11.6. □ Melhores acessibilidades e melhores transportes  11.15. □ Artesanato mais atractivo/maior facilidade de o encontrar 

11.7. □ Possibilidade de outras práticas recreativas/desportivas  11.16. □ Melhor informação/sinalização sobre os locais a visitar 

11.8. □ Construção de uma marina/piscina fluvial  11.17. □ Criação de centros interpretativos da Natureza 

11.9. □ Melhores infra-estruturas (bancos, cuidados de saúde, outros serviços)  11.18. □ Oportunidades para participar na actividade agrícola 

11.19. □ Outras. Quais? 

 
 
 

12. É a sua primeira visita a este território? 
12.1. □ Sim.  13. Tenciona voltar? 13.1. □ Não  13.2. □ Pouco provavelmente 13.3. □ Provavelmente sim 13.4. □ Sim 

14. Porquê? 

12.2. □ Não 15. Qual foi a última vez que nos visitou? 

 

16. Visita este território… 

16.1. □ em qualquer época do ano 16.2. □ sobretudo aos fins-de-semana 16.3. □ unicamente no Verão  

16.4. □ Outra(s). Qual(is)?  
 

17.Tenciona recomendar aos seus familiares/amigos uma visita a este território? 
17.1. □ Não   17.2. □ Pouco provavelmente  17.3. □ Provavelmente sim  17.4. □ Sim 
 

PERFIL DO ENTREVISTADO 
18. Nacionalidade: 19. Sexo:  □ Masculino □ Feminino 

20. Idade:  20.1. □ 15 – 24 anos 20.2. □ 25 – 34 anos 20.3. □ 35 – 44 anos 20.4. □ 45 – 54 anos 20.5. □ 55 – 64 anos 20.6. □ > 64 anos

21. Reside em Portugal? 
21.1. □ Sim 

 
21.2. □ Não.  

 21.1.1. Freguesia:  21.2.1. Qual o país de residência? 

 21.1.2. Concelho:    

22. Tem alguma ligação afectiva à região? 

22.1. □ Sim. Qual?  22.2. □ Não.  

23. Qual o grau de ensino mais elevado que completou? 

24. Exerce uma profissão? 

24.1. □ Sim. Qual?  24.2. □ Não.  

25. Quanto gastou, ou pensa vir a gastar, diariamente e por pessoa, durante esta visita? (alimentação, alojamento, compras 
e transportes, …)? 
25.1. □ Menos de 50 € 25.2.   □ 50 a 74 € 25.2.    □ 75 a 99 € 25.2.   □ 100 a 124 € 25.2.   □ 125 a 149 € 25.2.   □ 150 € ou mais 

 
Outras observações: 
 
 
 
O seu inquérito chegou ao fim. Agradeço a colaboração prestada, assim como o tempo e a atenção dispensados no seu preenchimento. 
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We are intended to get indications on the attractiveness of rural territories, in the scope of a research for the thesis of doctor degree of Paula Ruivo, in the area of the 

Marketing and Rural Territories, to be presented in the Department of Economic and Rural Sociology, of the Instituto Superior de Agronomia. All the collected data will 

be used exclusively for academic treatment, being guaranteed their confidentiality. We thank all the given contribution, as well as the excused time and attention in its 

fulfilling. 
 

1. Are you on visit? □ Yes □ No  If you signed No, please answer only questions 9, 11 and 17 to 24. Thanks.

      
2. How many nights you stayed, or intend to stay, in this territory? 
2.1. □ One day  
        (do not intend to sleep) 2.2. □ 1-3 nights 2.3. □ One week 2.4. □ Two weeks 2.5. □ One month 

3. Where did you stay, or you intended to stay, accommodated? 
 

 

4.You come: 
4.1. □ Alone. 4.3. □ With friends 4.5. □ With  other familiars

4.2. □ With your spouse/partner. 4.4. □ With your sons 4.6. □ On touring  
 

5. Can you indicate the first 
motivation for your visit? 

5.1. □ On holidays 5.3. □ Health benefits 

5.2. □ Visiting friends/familiars 5.4. □ Working 

5.5. □ Another(s). Which one(s)? 
 

 

6. Which are 
the main 

benefits or 
attractions 

for choosing  
this locality? 

7. What benefits 
or attractions did 

you (or do you 
still want to) 
experiment? 

8. Level of satisfaction of benefits or attractions 
experimented: 

9. Which 
benefits or 

attractions will 
you 

recommend to 
your friends? Unsatisfied Little 

satisfied Satisfied Very 
satisfied 

Natural landscape □ □ □ □ □ □ □ 
Traditional agricultural landscape □ □ □ □ □ □ □ 
Gastronomy □ □ □ □ □ □ □ 
Traditional products □ □ □ □ □ □ □ 
Handicraft □ □ □ □ □ □ □ 
Churches and chapels (Dornes’ church, S. 
Pedro de Castro’s chapel,.) □ □ □ □ □ □ □ 
Other monuments 
(Dornes’ Templar Tower, …) □ □ □ □ □ □ □ 
Local folk dances and songs 
(Cantar das almas, …) □ □ □ □ □ □ □ 
Religious pilgrimage (Círio a Dornes, …) □ □ □ □ □ □ □ 
Festivities □ □ □ □ □ □ □ 
Fairs □ □ □ □ □ □ □ 
Local markets □ □ □ □ □ □ □ 
Older industries facilities  
(cellars, wind mills, , etc.) □ □ □ □ □ □ □ 
Ancestral preserved villages  
(villages yestyear route,…) □ □ □ □ □ □ □ 
Tranquillity/peaceful and quiet □ □ □ □ □ □ □ 
Rurality □ □ □ □ □ □ □ 
Nature □ □ □ □ □ □ □ 
Hospitality □ □ □ □ □ □ □ 
Unpolluted environment □ □ □ □ □ □ □ 
Fluvial Beach/Pool  □ □ □ □ □ □ □ 
Pedestrian ways □ □ □ □ □ □ □ 
Fishing □ □ □ □ □ □ □ 
Leisure navigation □ □ □ □ □ □ □ 
Nautical sports □ □ □ □ □ □ □ 
Other sports activities □ □ □ □ □ □ □ 
OTHER ATTRACTION(S). Which one(s)? 

__________________________________ 

__________________________________ 

□ 
□ 

□ 
□ 

□ 
□ 

□ 
□ 

□ 
□ 

□ 
□ 

□ 
□ 

Inquérito nº: ____  Efectuado em:____________   Manhã □ / Tarde □            Semana □ / Fim-de-semana □ 
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10. How did you know about the benefits/attractions of this territory?  (it is possible to sign more than option) 
10.1. □ Family or friends suggestions’  10.4. □ Regions’ advertising  

10.2. □ Travel agencies  10.5. □ Through internet 

10.3. □ Tourist guide book; brochures for tourist information  10.6. □ Other(s). Which one(s)? 
 
 

11. How could this territory become more attractive to you?        (it is possible to sign more than option) 
11.1. □ Better preservation of built historical heritage (monuments, chapels,.)  11.10. □ More lodging 

11.2. □ Better preservation of landscape and the natural heritage  11.11. □ More restaurants, bar/pubs 

11.3. □ Better preservation of agricultural landscape  11.12. □ More cultural events (festivities, expositions, …) 

11.4. □ Better preservation of cultural traditions  11.13. □ More night life animation 

11.5. □ More guided tours  11.14. □ Offering more activities for children 

11.6. □ Better accessibilities and better public transport  11.15. □ More attractive handicraft / ease to find it  

11.7. □ More variety of sports and recreation  11.16. □ Better information/signposting  

11.8. □ Building a river marina/pool  11.17. □ Creation of interpretation nature centres 

11.9. □ More/better infrastructures (banks, medical care, other services,…)  11.18. □ Opportunities to participate on rural activities 

11.19. □ Others. Which ones? 

 
 
 

12. Is your first visit to this territory? 
12.1. □ Yes.  13. Do you intend to come back? 13.1. □ No  13.2. □ Very unlikely  13.3. □ Very likely 13.4. □ Yes 

14. Why? 

12.2. □ No 15. When was the last time you have visited this territory? 

 

16. Do you visit this place… 

16.1. □ In any season of the year  16.2. □ Mainly at weekends 16.3. □ Only on summer  

16.4. □ Other(s). Which one(s)?  
 

17. Do you intend to recommend this territory to your familiars/friends for visiting? 
 17.1. □ No  17.2. □ Very unlikely  17.3. □ Very likely  17.4. □ Yes 
 

PERFIL DO ENTREVISTADO 
18 Nationality: 19. Gender:  □ Male □ Female 

20. Age:  20.1. □ 15 – 24 years 20.2. □ 25 – 34 years 20.3. □ 35 – 44 years 20.4. □ 45 – 54 years 20.5. □ 55 – 64 years 20.6. □ > 64 years

21. Do you live in Portugal? 
20.1. □ Yes. 

 
20.2. □ No.  

 20.1.1. Freguesia:  20.2.1. Country of residence? 

 20.1.2. Concelho: 

21. Do you have any affective liaison with this region? 

21.1. □ Yes. Which one?  21.2. □ No.  

22. Level of  education (indicate the highest degree that you acquired): 

23. Do you have a professional activity? 

23.1. □ Yes. Which is?  23.2. □ No.  

24. How much did you spend or intend to spend, per person and per day, approximately, during this visit (food, lodging, 
transportation, shopping…)? 
24.1. □  Less than 50 € 24.2. □ 50 to 74 € 24.2. □ 75 to 99 € 24.2. □ 100 to 124 € 24.2. □ 125 to 149 € 24.2. □ 150 € or more 
 

Observations (If you wish to add anything, please do so below): 
 
 

 
 

Thanks so much for your collaboration!.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 4.2 - GUIÃO DA ENTREVISTA AOS DINAMIZADORES DO 
TERRITÓRIO 
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Pretendem-se obter indicações sobre a atractividade dos territórios rurais, no âmbito de uma pesquisa 

para o trabalho de doutoramento de Paula Ruivo, na área do Marketing e Territórios Rurais, a ser 

apresentada no Departamento de Economia e Sociologia Rural, do Instituto Superior de Agronomia. 

Todos os dados recolhidos serão utilizados exclusivamente para fins académicos, garantindo-se a sua 

confidencialidade.  

  
 

 

1. Localizar uma empresa/mesmo constituindo uma actividade turística, num território rural pode ser um 
risco? 

 

 

 

2. É difícil manter um nível de ocupação aceitável durante o ano? Setembro é um mês já com uma quebra 

acentuada? Que acções a vossa empresa desenvolve (ou pretende desenvolver) para contrariar a 

sazonalidade existente? 

 

 

 

 

 

3. Conhece qual a principal origem dos seus clientes turistas? 

Portuguesa  _____ % Estrangeira  ____ % 

□  Grande cidade; 
□  Pequena cidade/Vilas; 
□  Aldeias/Lugares; 
□  Não conhece. 

□  Grande cidade; 
□  Pequena cidade/Vilas; 
□  Aldeias/Lugares; 
□  Não conhece. 

 
 

Nos vossos clientes é significativo o nº de pessoas que vêm em trabalho? 
 

 

Inquérito nº:    Efectuado em: 
 

I. PERFIL DA EMPRESA / INSTITUIÇÃO 

Tipo(s) de empreendimento(s)/instituição(ões) que dirige? 

1.1. □  Agricultura e/ou pecuária; 

1.2. □  Turismo no espaço rural: 

1.2.1. □  Turismo de habitação; 

1.2.2. □  Turismo rural; 

1.2.3. □  Agro-turismo; 

1.2.4. □  Turismo de aldeia; 

1.2.5. □  Casas de campo; 

1.2.6. □  Hotel rural; 

1.2.7. □  Parque de campismo rural, 

1.3. □  Restauração; 

1.4. □  Turismo activo ou de natureza; 

1.5. □  Divertimentos; 

1.6. □  Comércio; 

1.7. □  Agência de viagens; 

1.8. □  Outra. Qual?  ____________________________ 

 

I. PERFIL DO EMPRESÁRIO / DIRIGENTE LOCAL  

Nome do entrevistado:    Cargo desempenhado: 
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4. Quais as atractividades / manifestações populares / características existentes, em redor do seu 

empreendimento/instituição, que considerou/considera merecerem ser conhecidas do grande público? 

4.1. □ Paisagens naturais  ___________________________________________ 

4.2. □ Paisagens agrícolas tradicionais  ___________________________________________ 

4.3. □ Gastronomia   ___________________________________________ 

4.4. □ Produtos tradicionais  ___________________________________________ 

4.5. □ Artesanato   ___________________________________________ 

4.6. □ Igrejas e capelas   ___________________________________________ 

4.7. □ Outros monumentos   ___________________________________________ 

4.8. □ Cantares e danças tradicionais  ___________________________________________ 

4.9. □ Romarias    ___________________________________________ 

4.10. □ Festas   ___________________________________________ 

4.11. □ Feiras   ___________________________________________ 

4.12. □ Pequenos mercados locais ___________________________________________ 

4.13. □ Antigas instalações industriais ___________________________________________  

4.14. □ Aldeias/vilas preservadas  ___________________________________________ 

4.15. □ Ruralidade   ___________________________________________ 

4.16. □ Natureza   ___________________________________________ 

4.17. □ Hospitalidade   ___________________________________________ 

4.18. □ Ambiente despoluído  ___________________________________________ 

4.19. □ Praia/piscina fluvial  ___________________________________________ 

4.20. □ Percursos para passeios ___________________________________________ 

4.21. □ Pesca   ___________________________________________ 

4.22. □ Navegação recreativa  ___________________________________________ 

4.23. □ Desportos aquáticos  ___________________________________________ 

4.24. □ Outras actividades desportivas ___________________________________________ 

4.25. □ OUTRAS ATRACÇÕES. QUAIS?  

_____________________________ ___________________________________________ 

_____________________________ ___________________________________________ 

____________________________ ___________________________________________ 
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5. Em sua opinião, os serviços oficiais (RTT/postos de turismo) ou outras associações a que, 

porventura, pertença, fornecem informação suficiente e capaz de atrair mais visitantes (potenciais 

clientes) ? 

5.1. □  Não é feita qualquer acção; 

5.2. □  Não sabe bem; 

5.3. □  Sim, através de: 

5.3.1. □  Publicidade exterior (outdoors, …); 

5.3.2. □  Publicidade na rádio; 

5.3.3. □  Publicidade na televisão; 

5.3.4. □  Publicidade na imprensa; 

5.3.5. □  Notícias na imprensa (press releases,…); 

5.3.6. □  Produção e distribuição de guias turísticos/brochuras; 

5.3.7. □  Presença em feiras; 

5.3.8. □  Na página da internet. 

Na sua opinião o que mais poderá ser feito a este nível? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

6. Quais são, a seu ver, as principais prioridades de actuação para tornar este território rural mais 

atractivo? 
 

 
 Nada 

 importante 
Pouco 

importante 
Importante Muito 

importante 

11.1. □ Melhor preservação do património construído (monumentos, capelas,.)      
11.2. □ Melhor preservação da paisagem natural      

11.3. □ Melhor preservação da paisagem agrícola      

11.4. □ Melhor preservação das tradições culturais      

11.5. □ Existência de visitas guiadas      

11.6. □ Melhores acessibilidades e melhores transportes      

11.7. □ Possibilidade de outras práticas recreativas/desportivas      

11.8. □ Construção de uma marina/piscina fluvial      

11.9. □ Melhores infra-estruturas (bancos, cuidados de saúde, outros serviços)      

11.10. □ Existência de mais alojamentos turísticos      

11.11. □ Mais restaurantes ou similares      

11.12. □ Mais eventos culturais (festivais, exposições, …)      

11.13. □ Animação da vida nocturna      

11.14. □ Existência de animação dirigida para crianças      

11.15. □ Artesanato mais atractivo/maior facilidade de o encontrar      

11.16. □ Melhor informação/sinalização sobre os locais a visitar      

11.17. □ Criação de centros interpretativos da Natureza      

11.18. □ Oportunidades para participar na actividade agrícola      

11.19. □ Outras. Quais? 
 
 
 

 

O seu inquérito chegou ao fim. Agradeço a colaboração prestada, assim como o tempo e atenção 

dispensados no seu preenchimento.  



   

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 4.3 – GUIÃO DE APOIO AO INQUÉRITO AOS UTILIZADORES DO 
TERRITÓRIO 
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GUIÃO DE APOIO AO INQUÉRITO AOS UTILIZADORES DO TERRITÓRIO 
 

INDICAÇÕES PARA OS ENTREVISTADORES 
 
- Sugere-se aos entrevistadores uma apresentação, do inquérito e do entrevistador, do 
tipo seguinte: 

 
 

Com este estudo pretende-se obter indicações sobre a atractividade dos territórios 

rurais, no âmbito de uma pesquisa para o trabalho de doutoramento de Paula Ruivo, na 

área do Marketing e Territórios Rurais, a ser apresentada no Departamento de Economia 

e Sociologia Rural, do Instituto Superior de Agronomia. Todos os dados recolhidos serão 

utilizados exclusivamente para fins académicos, garantindo-se a sua confidencialidade. 

Agradecemos toda a colaboração prestada, assim como o tempo e atenção dispensados no 

seu preenchimento. 
 

- Não deve esquecer o preenchimento do local e dos elementos relativos ao período, do 

dia e da semana em que está a aplicar o inquérito 

 

 

 

- A resposta Não à questão “Está de visita?” elimina a prossecução do inquérito. No 

entanto, se o residente anuir, responderá à questão 9. O entrevistador, deve, nessa 

situação explicar esta actuação. Sugere-se que agradeça a colaboração assinalando o 

facto de o inquérito se aplicar, a quem está de visita, por exemplo: 
 

Agradeço a sua colaboração, mas o inquérito destina-se a indivíduos que estejam de visita. 

No entanto gostaríamos de conhecer o que pensa sobre as atracções aqui existentes e/ou os 

benefícios que percepciona. Não se importava de responder apenas a uma questão. 

 

 

- No caso de o inquirido estar de visita, o entrevistador deve prosseguir colocando a 

questão “2. Durante quanto tempo tenciona permanecer neste local?”. Com a 

resposta obtida à questão 2. inicia-se um conjunto de questões que permitem 

caracterizar a visita. Deve observar que existem respondentes “que não dormem” no 

território, pelo se o inquirido o afirma, deve prosseguir para a questão 4. 
      
2. Durante quanto tempo tenciona permanecer neste local?
2.1. □ Um dia  
                 (sem 
dormida) 

2.2. □ Uma a três 
noites 2.3. □ Uma semana 2.4. □ Quinze dias 2.5. □ Um mês 

3. Onde ficou, ou tenciona ficar, alojado? 
 

Inquérito nº: ____  Efectuado em:____________   Manhã □ / Tarde □            Semana □ / Fim-de-semana □ 

1. Está de visita? □ Sim □ Não   
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- Será, talvez, esta a melhor ocasião para perguntar ao entrevistado se quer ser ele 

próprio a preencher o inquérito. Se for essa a opção do inquirido, deve o entrevistador, 

fornecer-lhe uma esferográfica e disponibilizar-se para qualquer dúvida que surja no seu 

preenchimento. 
 
 
 
 

4.Veio: 
4.1. □ Só 4.3. □ Com os amigos 4.5. □ Com os familiares

4.2. □ com o/a companheiro(a) 4.4. □ Com os filhos 4.6. □ Em excursão  
 

 
- Na questão 5, pretende-se que o inquirido indique os motivos que o trouxeram ao 

território. No se caso de a sua resposta não se enquadrar em nenhuma das respostas, 5.1 

a 5.4, deve assinalar outra e indicá-la em 5.5. 
 
 

5. Que motivos o trouxeram 

aqui? 

5.1. □ Férias 5.3. □ Por motivos de saúde 

5.2. □ Visita a amigos/familiares 5.4. □ Em trabalho 

5.5. □ Outra. Qual? 

 
- As respostas às questões 6 a 9, que constituem o quadro seguinte pretendem conhecer 

quais são os benefícios sentidos ou as atracções que o levaram a escolher este local para 

visitarem. A questão 8. deve ser respondida, pelos inquiridos que assinalaram ter 

experimentado as atracções ou percepcionado benefícios, pretendendo-se conhecer o 

grau de satisfação percepcionado. A questão 9, pretende reconhecer a disposição do 

inquirido para recomendar as amenidades rurais, experimentadas ou não, tenham ou não 

constituído motivos que o levaram a escolher este local para visita. 

 

 

6.Quais os 
principais 
benefícios 

ou atracções 
que o levaram 

a escolher 
este local? 

7.Quais os 
principais 
benefícios 

ou atracções 
que 

experimentou? 

8.Qual o nível de satisfação das atracções ou 
benefícios experimentados? 

9.Quais as 
atracções ou 

benefícios 
deste local que 
recomendaria 

aos seus 
amigos?

Nada 
satisfeito 

Pouco 
satisfeito Satisfeito Muito 

satisfeito 

Paisagens naturais □ □ □ □ □ □ □ 
Paisagens agrícolas tradicionais □ □ □ □ □ □ □ 

(…) 

Desportos aquáticos □ □ □ □ □ □ □ 
Outras actividades desportivas □ □ □ □ □ □ □ 
OUTRAS ATRACÇÕES. QUAIS? 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

 
□ 
□ 
□ 
 

□ 
□ 
□ 

□ 
□ 
□ 

□ 
□ 
□ 

□ 
□ 
□ 

□ 
□ 
□ 

□ 
□ 
□ 

 



  Anexo 4.3 

   256
 

- Na pergunta 10, procura-se perceber como surge o contacto/informação das atracções 
existentes, ou dos benefícios a percepcionar chegou ao inquirido. Se nenhum dos itens 
for apropriado para a resposta do inquirido, assinalar, justificando em 10.6. 
 
 

10. Como tomou conhecimento destes benefícios/atracções?   (pode assinalar mais do que uma opção) 
10.1. □ Por sugestões de amigos/ ou familiares  10.4. □ Por publicidade sobre a região 

10.2. □ Através de uma agência de viagens 10.5. □ Através da Internet 

10.3. □ Pelos guias turísticos / brochuras sobre a região 10.6. □ Outra(s). Quais? 
 

 
- Com a questão 11, pretende-se conhecer o, ou os aspectos que o inquirido percepciona 
ser necessário modificar para que a região se torne mais atractiva. Atente-se na 
possibilidade de descrever qualquer outra situação, assinalando 11.19 e procurando 
reportar cuidadosamente o que é dito pelo inquirido. Relembrar, que a resposta pode ser 
múltipla. Se nada for assinalado, tentar confirmar que a resposta ao quadro não foi 
esquecida, justificando, eventualmente no espaço de resposta a 11.19. 
 

11. O que seria necessário desenvolver para tornar mais atractiva esta região?        (pode assinalar mais do que uma opção) 
11.1. □ Melhor preservação do património construído (monumentos, capelas,.)  11.10. □ Existência de mais alojamentos turísticos 

11.2. □ Melhor preservação da paisagem natural 11.11. □ Mais restaurantes ou similares 

11.3. □ Melhor preservação da paisagem agrícola 11.12. □ Mais eventos culturais (festivais, exposições, …) 

11.4. □ Melhor preservação das tradições culturais 11.13. □ Animação da vida nocturna 

11.5. □ Existência de visitas guiadas 11.14. □ Existência de animação dirigida para crianças 

11.6. □ Melhores acessibilidades e melhores transportes 11.15. □ Artesanato mais atractivo/maior facilidade de o encontrar 

11.7. □ Possibilidade de outras práticas recreativas/desportivas 11.16. □ Melhor informação/sinalização sobre os locais a visitar 

11.8. □ Construção de uma marina/piscina fluvial 11.17. □ Criação de centros interpretativos da Natureza 

11.9. □ Melhores infra-estruturas (bancos, cuidados de saúde, outros serviços) 11.18. □ Oportunidades para participar na actividade agrícola 

11.19. □ Outras. Quais? 

 
 
 

- A questão 12. visa conhecer se o inquirido está a proceder a uma primeira visita ao 
local, assinalando a resposta obtida em 12.1 e 12.2. Na sequência à resposta afirmativa 
(12.1) pretende-se que o inquirido se pronuncie sobre a sua intenção de voltar (13.1). A 
resposta para a questão 14., deve ser obtida sempre que se responda às questões 12.1 e a 
qualquer dos itens de resposta da questão 13. Na questão 15, pretende-se uma resposta 
no horizonte temporal concreta, pelo que se for dito por exemplo, no ano passado, 
dever-se-á perguntar em que mês. Com a questão 16. pretende-se determinar se o 
visitante vem apenas no Verão, ou se preferencialmente aos fins-de-semana. O 
respondente poderá ainda considerar que não existe uma época preferencial, se estiver 
predisposto para o fazer em qualquer altura do ano. 
 
 

12. É a sua primeira visita a este território? 
12.1. □ Sim.  13. Tenciona voltar? 13.1. □ Não  13.2. □ Pouco provavelmente 13.3. □ Provavelmente sim      13.4. □ Sim 

14. Porquê? 

12.2. □ Não 15. Qual foi a última vez que nos visitou? 

 

16. Visita este território… 

16.1. □ em qualquer época do ano 16.2. □ sobretudo aos fins-de-semana 16.3. □ unicamente no Verão  

16.4. □ Outra(s). Qual(is)?  
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- A questão 17 procura averiguar se o utilizador do território recomendaria a familiares 
e/ou amigos a visita ao território, pretendendo-se obter se há a intenção do passa-palavra 
e medir, ainda que de forma indirecta a sua satisfação, tentando com a escala da 
resposta avaliar da maior ou menor predisposição com que encorajaria os familiares e 
amigos a empreender a utilização do território. 
 

17.Tenciona recomendar aos seus familiares/amigos uma visita a este território? 
17.1. □ Não   17.2. □ Pouco provavelmente  17.3. □ Provavelmente sim    17.4. □ Sim 

 

 
- O bloco de questões 18 a 25, pretende conhecer algumas inforações sociodemográficas 
do inquirido. É importante considerar que se por exemplo, o inquirido frequenta o 
ensino superior mas não concluiu o grau, deverá ser identificado como detendo o 
“secundário”. É o grau mais elevado já concluído que se pretende ver registado.  
 
- Na última questão, não esquecer que a previsão de gastos, deve ser referida por pessoa 
e por dia. 
 
- No final do inquérito deve agradecer a colaboração prestada e perguntar se o inquirido 
pretende ainda fazer alguma observação. 
 
PERFIL DO ENTREVISTADO 

18. Nacionalidade: 19. Sexo:  □ Masculino □ Feminino 

20. Idade:  20.1. □ 15 – 24 anos 20.2. □ 25 – 34 anos 20.3. □ 35 – 44 anos 20.4. □ 45 – 54 anos 20.5. □ 55 – 64 anos 20.6. □ > 64 anos

21. Reside em Portugal? 
21.1. □ Sim 

 

21.2. □ Não.  

 21.1.1. Freguesia:  21.2.1. Qual o país de residência? 

 21.1.2. Concelho:   

22. Tem alguma ligação afectiva à região? 

22.1. □ Sim. Qual?  22.2. □ Não.  

23. Qual o grau de ensino mais elevado que completou? 

24. Exerce uma profissão? 

24.1. □ Sim. Qual?  24.2. □ Não.  

25. Quanto gastou, ou pensa vir a gastar, diariamente e por pessoa, durante esta visita? (alimentação, alojamento, compras 
e transportes, …)? 
25.1. Menos de 50 € 25.2. 50 a 74 € 25.2. 75 a 99 € 25.2. 100 a 124 € 25.2. 125 a 149 € 25.2. 150 € ou mais 

 
Outras observações: 
 
 
 
 
 
 
O seu inquérito chegou ao fim. Agradeço a colaboração prestada, assim como o tempo e a atenção 
dispensados no seu preenchimento. 
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ANEXO 5.1 – APOIO AO CAPÍTULO 5.  
– QUADROS E FIGURAS DOS SUBPONTOS 5.1 A 5.3 –  
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Do rnes
4 6 ,9%

Lago Azul
36 ,6%

Ilha d o  
Lo mb o
16 ,6 %

Portuguesa
96,1%

Outra 
nacionalidade

3,9%

77 82

50
64

27 29

5

 
14

2

Total
154

Total
175

Total
21

Nº de residentes inquiridos Nº de visitantes inquiridos Nº total de inquiridos

Dornes Lago Azul Ilha do Lombo Total

ANEXO 5.1  
– APOIO AO CAPÍTULO 5. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS – 

 
A. Distribuição percentual dos utilizadores inquiridos por local de inquérito (pag. 126) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
B. Distribuição percentual dos inquéritos pelo período do dia em que foi realizado (pag. 127- Quadro e Figura 5.1) 
 

 
 
 
C. Número de utilizadores inquiridos (visitantes e residentes), por local de inquérito (pag. 128 - Figura 5.2) 

 

 
 
 
 
D. Distribuição percentual por nacionalidade do total de utilizadores visitantes inquiridos  
(pag. 130; Quadro 5.1) 
 

  

Nº de inquiridos Dornes Lago Azul Ilha do 
Lombo 

175 82 64 29 

Período do dia em que se realizou o inquérito Freq. % Vál. 

manhã semana 19 10,9 
manhã fim de semana 31 17,7 

tarde semana 69 39,4 
tarde fim de semana 56 32 

Total 175 100 

  
Dornes Lago Azul 

Ilha do 
Lombo Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Nº de 
residentes 
inquiridos 

5 6,1 14 21,9 2 6,90 21 12 

Nº de 
visitantes 
inquiridos 

77 93,9 50 78,1 27 93,1 154 88 

Nº total de 
inquiridos 

82  64  29  175  

Nacionalidade Total de 
inquiridos % Dornes Lago 

Azul 
Ilha  

do Lombo 

Portuguesa 148 96,1 94,8 98,0 96,3 
Outra 6 3,9 5,2 2 3,7 

 manhã 
semana

11% manhã fim 
de semana

18%

tarde 
semana

39%

tarde fim de 
semana

32%
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1º ciclo
16,4

2º ciclo
2,1

3º ciclo
16,4

3º ciclo
36,2

3º ciclo
20,8

1º ciclo
2,1

1º ciclo
9,7

2º ciclo
3,5

2º ciclo
4,1

2º ciclo
4,2

3º ciclo
23,6

secundário
31,3

secundário
16,7

secundário
42,6

secundário
28,8

superior 
54,2

superior 
17

superior 
34,2

superior 
31,9

1º ciclo
4,2

2 º ciclo  bás ico
3%

1º ciclo  ensbásico  ou 
não  completou

10 %

3º ciclo  b ás ico
24%

secundário
31%

ens ino  superio r e 
g rad uações

32 %

E. Distribuição por escalão etário das respostas dos inquiridos em cada local de inquérito por cada local de 
inquérito (pag. 130; Quadro 5.1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F. Distribuição do grau de ensino mais elevado atingido dos utilizadores inquiridos (visitantes)  
(pag. 130; Quadro 5.1) 
 

 
 

Escalão etário 
Total (N=152) Local de inquérito 

Nº  (%) Dornes
(%) 

Lago 
(%) 

Ilha 
(%) 

15 a 24 anos 28 18,4 8 36 14,8 
25 a 34 anos 27 17,8 17,3 14 25,6 
35 a 44 anos 47 30,9 36 30 18,5 
45 a 54 anos 25 16,4 16 14 22,2 
55 a 64 anos 13 8,6 10,7 2 14,8 
mais 64 anos 12 7,9 12 4 3,7 

Grau de ensino 
 mais elevado 

atingido 

Dornes Lago Ilha Total 

% % % Nº % 

1º ciclo completo 
ou incompleto 16,4 2,1 4,2 14 9,7 

2º ciclo 4,1 2,1 4,2 5 3,5 

3º ciclo 16,4 36,2 20,8 34 23,6

secundário 28,8 42,6 16,7 45 31,3

superior  34,2 17 54,2 46 31,9

12 %
10 ,7%

16 %

3 6%

17,3%

8 %

4 %
2%

14 %14 %

30 %

36 %

3 ,7%

14 ,8 %

22 ,2%2 5,6%

18 ,5%

14 ,8 %

15 a 24  anos 2 5 a 34  anos 35 a 4 4  ano s 45 a 54  anos 55 a 6 4  ano s mais  6 4  anos

 Lo cal de inq uérito  Do rnes  (%)  Lo cal de inq uérito  Lag o  (%)  Lo cal de inq uérito  Ilha (%)
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Exerce 
Profissão

68

Exerce 
Profissão

73,1
Exerce 

Profissão
67,3

Exerce 
Prof issão

67,5

Não exerce 
32,7 Não exerce 

26,9

Não exerce 
32

Não exerce 
32,5

Dornes Castanheira Ilha Total

Com 
ligação

37,0

Com 
ligação

69,4
Com 

ligação
47,4

Sem 
ligação 

63,0

Sem 
ligação

30,6
Sem 

ligação 
52,6

Dornes Lago Azul Ilha

G. Distribuição percentual dos utilizadores (visitantes) inquiridos face à sua residência (pag. 130; Quadro 5.1) 
 

Fora da 
Região de 

Lisboa
27,4%

Fora de 
Portugal

6,8%

Na Região de 
Lisboa
65,8%

 
 

Região de Lisboa
52,1%Região de Lisboa

60%

 Região de Lisboa
89,6%

Região de Lisboa
65,8%

Fora da 
Região de Lisboa

27,4%

Fora da 
Região de Lisboa

36% Fora da 
Região de Lisboa

10,4%

Fora da 
Região de Lisboa

35,6%

Fora de
 Portugal

6,8%

Fora de
 Portugal

12,3%0

Fora de
 Portugal

4%

Dornes Castanheira Ilha Total

 
 

 
H. Distribuição percentual dos utilizadores (visitantes) inquiridos face à sua situação na vida activa 
(pag. 130; Quadro 5.1) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Distribuição das respostas dadas à questão “22. Tem ligação afectiva com o território?” aplicada aos utilizadores 
inquiridos (visitantes) (pag. 131) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 Dornes Lago Ilha Total

Região 
de 
Lisboa 

52,1 89,6 60 65,8 

Fora da 
Região 
de 
Lisboa 

35,6 10,4 36 27,4 

Fora de 
Portugal 12,3 0 4 6,8 

  Dornes Lago Azul Ilha do 
Lombo Total 

Exerce 
Profissão 67,5 67,3 73,1 68 

Não exerce  32,5 32,7 26,9 32 

% Dornes Lago 
Azul Ilha Total

Com ligação 47,4 69,4 37,0 52,6 
Sem ligação 52,6 30,6 63,0 47,4 

Com 
ligação 
52,6%

Sem 
ligação 
47,4%
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D
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ei
ra Ilh
a

Familiar Outra

41%
48,7%

7,7%
2,6%

Não pretende
voltar

Pouco provável Provavelmente
sim

Sim, pretende

Mais de 10 
anos
3,0%

Entre 3 e 10 
anos
5,9%

Entre 1 e 3 
anos

14,9%

Há menos de 
um ano
76,2%

 

Sim 
25,3%

Não
74,7%

J. Distribuição das respostas dadas à questão “22.Tem ligação afectiva com o território? Qual?” aplicada aos 
utilizadores inquiridos (visitantes) (pg. 131) 

 *dois inq. Com lig não responderam de que tipo 
 

 
 
 
 
 
K. Distribuição percentual dos utilizadores (visitantes) inquiridos face à resposta dada à questão “É a primeira 
visita?” (pag. 132 - Figura 5.3)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
L. Distribuição percentual de respostas dos inquiridos face à possibilidade de retorno após a 1ª visita (pag. 132; 
Figura 5.4) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
M. Distribuição percentual das respostas à questão “15. Quando foi a última vez que nos visitou?”(pag. 133; 
Figura 5.5)  
 

 

Ligação 
afectiva: 

Total Nº 
Total (%) Dornes Lago Azul Ilha 

- Com ligação 
afectiva 

80 
52,6% 

35 
46,7% 

33 
68,7% 

10 
37 

- familiar 67 
85,9%* 

30 
85,7%*  

28 
84,8%*  

9 
90%* 

- outra 11 
14,1%* 

5  
14,3%* 

5 
15,2%* 

1  
10%* 

- Sem ligação 
afectiva 

72 
47,4% 

40 
53,3% 

15 
31,3 

17 
63% 

1ª Visita Freq. %Válida 

Não 115 74,7 

Sim 39 25,3 

Total 154 100

Probabilidade de 
retorno Frequência %Válida 

Não pretende voltar 1 2,6 
Pouco provável 3 7,7 
Provavelmente sim 19 48,7 
Sim, pretende 16 41 

Total 39 100 

 Dornes 
Lago 
Azul Ilha Total 

Há menos 
de um ano 71,4 83,7 68,8 76,2 
Entre 1 e 3 
anos 19 14 6,3 14,9 
Entre 3 e 
10 anos 4,8 2,3 18,8 5,9 
Mais de 10 
anos 4,8 0 6,3 3,0 

 42 43 16 101 
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N. Quadros de contingência obtidos pelos cruzamentos de “Revisita” com “Ligação afectiva”, “Residência”, 
“Escalão etário” e “Quanto tempo tenciona permanecer?” (Página 133) 
 

Cruzamentos 
revisita * Ligafectiva 

Ligação afectiva 

Não Sim Total 

re
vi

si
ta

 

inferior a um ano 

Frequências esperadas 20 56 76 

% within revisita 26,3% 73,7% 100,0% 

% within Ligafectiva 60,6% 83,6% 76,0% 

entre 1 e 3 anos 

Frequências esperadas 9 6 15 

% within revisita 60,0% 40,0% 100,0% 

% within Ligafectiva 27,3% 9,0% 15,0% 

entre 3 e 10 anos 

Frequências esperadas 2 4 6 

% within revisita 33,3% 66,7% 100,0% 

% within Ligafectiva 6,1% 6,0% 6,0% 

mais de dez anos 

Frequências esperadas 2 1 3 

% within revisita 66,7% 33,3% 100,0% 

% within Ligafectiva 6,1% 1,5% 3,0% 

Total 

Frequências esperadas 33 67 100 

% within revisita 33,0% 67,0% 100,0% 

% within Ligafectiva 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Teste Chi-Quadrado Valor df 
Probabilidade de 

significância associada 

Pearson Chi-Square 8,020a 3 ,046 
Likelihood Ratio 7,585 3 ,055 
Linear-by-Linear Association 4,280 1 ,039 
N of Valid Cases 100   

 
 

Cruzamento 
 revisita * Etário 

Etário 

15 a 24 anos 25 a 34 anos 35 a 44 anos 45 a 54 anos 55 a 64 anos 
Maiores 

de 64 anos Total 

re
vi

si
ta

 

inferior a 
um ano 

Frequências esperadas 16 14 26 14 3 3 76 

% within revisita 21,1% 18,4% 34,2% 18,4% 3,9% 3,9% 100,0% 

% within Etário 80,0% 82,4% 78,8% 87,5% 42,9% 42,9% 76,0% 

entre 1 e 
3 anos 

Frequências esperadas 2 1 5 2 2 3 15 

% within revisita 13,3% 6,7% 33,3% 13,3% 13,3% 20,0% 100,0% 

% within Etário 10,0% 5,9% 15,2% 12,5% 28,6% 42,9% 15,0% 

entre 3 e 
10 anos 

Frequências esperadas 2 2 1 0 1 0 6 

% within revisita 33,3% 33,3% 16,7% ,0% 16,7% ,0% 100,0% 

% within Etário 10,0% 11,8% 3,0% ,0% 14,3% ,0% 6,0% 

mais de 
dez anos 

Frequências esperadas 0 0 1 0 1 1 3 

% within revisita ,0% ,0% 33,3% ,0% 33,3% 33,3% 100,0% 

% within Etário ,0% ,0% 3,0% ,0% 14,3% 14,3% 3,0% 

Total Frequências esperadas 20 17 33 16 7 7 100 

% within revisita 20,0% 17,0% 33,0% 16,0% 7,0% 7,0% 100,0% 

% within Etário 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Teste Chi-Quadrado  Valor df 
Probabilidade de 

significância associada 

Pearson Chi-Square 19,966a 15 ,173 
Likelihood Ratio 18,955 15 ,216 
Linear-by-Linear Association 3,365 1 ,067 
N of Valid Cases 100   

a. 18 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,21. 
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Cruzamento 
Revisita * Residência  

Residência 

Na Região 
de  Lisboa

Fora da Região de 
Lisboa 

Fora de 
Portugal Total 

re
vi

si
ta

 

inferior a 
um ano 

Frequências esperadas 57 13 1 71 

% within revisita 80,3% 18,3% 1,4% 100,0% 

% within Residência 80,3% 72,2% 20,0% 75,5% 

entre 1 e 3 
anos 

Frequências esperadas 10 3 2 15 

% within revisita 66,7% 20,0% 13,3% 100,0% 

% within Residência 14,1% 16,7% 40,0% 16,0% 

entre 3 e 
10 anos 

Frequências esperadas 3 1 1 5 

% within revisita 60,0% 20,0% 20,0% 100,0% 

% within Residência 4,2% 5,6% 20,0% 5,3% 

mais de 
dez anos 

Frequências esperadas 1 1 1 3 

% within revisita 33,3% 33,3% 33,3% 100,0% 

% within Residência 1,4% 5,6% 20,0% 3,2% 

Total Frequências esperadas 71 18 5 94 

% within revisita 75,5% 19,1% 5,3% 100,0% 

% within Residência 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Teste Chi-Quadrado Valor df 
Probabilidade de 

significância associada

Pearson Chi-Square 11,889a 6 0,064 
Likelihood Ratio 9,067 6 0,170 
Linear-by-Linear Association 8,892 1 0,003 
N of Valid Cases 94   
a. 9 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,16. 

 
Cruzamento 

Revisita * Quanto tempo  
tenciona permanecer  

Quanto tempo tenciona permanecer? 

um dia 
1 a 3 
noites uma semana 15 dias um mês Total 

re
vi

si
ta

 

inferior a 
um ano 

Frequências esperadas 16 15 16 28 2 77 

% within revisita 20,8% 19,5% 20,8% 36,4% 2,6% 100,0% 

% within Qtotemp 61,5% 75,0% 66,7% 96,6% 100,0% 76,2% 

entre 1 e 3 
anos 

Frequências esperadas 3 5 6 1 0 15 

% within revisita 20,0% 33,3% 40,0% 6,7% ,0% 100,0% 

% within Qtotemp 11,5% 25,0% 25,0% 3,4% ,0% 14,9% 

entre 3 e 10 
anos 

Frequências esperadas 4 0 2 0 0 6 

% within revisita 66,7% ,0% 33,3% ,0% ,0% 100,0% 

% within Qtotemp 15,4% ,0% 8,3% ,0% ,0% 5,9% 

mais de dez 
anos 

Frequências esperadas 3 0 0 0 0 3 

% within revisita 100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

% within Qtotemp 11,5% ,0% ,0% ,0% ,0% 3,0% 

Total Frequências esperadas 26 20 24 29 2 101 

% within revisita 25,7% 19,8% 23,8% 28,7% 2,0% 100,0% 

% within Qtotemp 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Teste Chi-Quadrado Valor df 
Probabilidade de 

significância associada

Pearson Chi-Square 24,645a 12 ,017 
Likelihood Ratio 26,806 12 ,008 
Linear-by-Linear Association 11,675 1 ,001 
N of Valid Cases 101   
a. 16 cells (80,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,06. 
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34%

23,5%

19%
20,9%

2,6%

Um dia (não
dorme)

Um a três dias Uma semana Quinze dias Um mês

29,6%

77,6%

7,9%

Só Com a família Com os amigos

O. Distribuição percentual das fontes de informação dos utilizadores (pag. 135) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P. Distribuição percentual das respostas dadas à questão “4. Veio …”, sobre o acompanhamento na visita (Pag. 134 
- Quadro 5.2; Pag. 136 - Figura 5.6) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q. Distribuição percentual da duração prevista de estadia (Resposta à questão 3. Quanto tempo tenciona 
permanecer?) (Página. 134 - Quadro 5.2; Página. 136 – Figura 5.7) 
 

 
 

Fontes de 
informação Freq. %Válida 

Sugestão 124 83,2 
Outra 25 16,8 

Acompanhamento Freq. %Válida 
Só 12 7,9 
Com a família 118 77,6 
Com os amigos 45 29,6 

Quanto tempo tenciona 
permanecer? Freq. %Válida 

Um dia (não dorme) 52 34 
Um a três dias 36 23,5 
Uma semana 29 19 
Quinze dias 32 20,9 
Um mês 4 2,6 

Out ra  
16,8%

S uge st ã o
83,2%
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R. Quadros de contingência obtidos pelos cruzamentos de “Acomodação” com “Ligação afectiva”, “Residência”, 
“Escalão etário”, “Revisita” “Quanto tempo tenciona permanecer?” (pag. 137) 
 

Cruzamento Acomodação * Ligação fectiva  
Ligação afectiva 

Não Sim Total 

Acomodação 

Casa própria 

Frequências esperadas 8 26 34 

% within alojamento 23,5% 76,5% 100,0% 

% within Ligafectiva 20,0% 48,1% 36,2% 

Casa de familiares 

Frequências esperadas 6 24 30 

% within alojamento 20,0% 80,0% 100,0% 

% within Ligafectiva 15,0% 44,4% 31,9% 

Casa de amigos 

Frequências esperadas 20 4 24 

% within alojamento 83,3% 16,7% 100,0% 

% within Ligafectiva 50,0% 7,4% 25,5% 

Estalagem 

Frequências esperadas 5 0 5 

% within alojamento 100,0% ,0% 100,0% 

% within Ligafectiva 12,5% ,0% 5,3% 

Casa alugada 

Frequências esperadas 1 0 1 

% within alojamento 100,0% ,0% 100,0% 

% within Ligafectiva 2,5% ,0% 1,1% 

Total 

Frequências esperadas 40 54 94 

% within alojamento 42,6% 57,4% 100,0% 

% within Ligafectiva 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Teste Chi-Quadrado  Valor df Probabilidade de 
significância associada

Pearson Chi-Square 35,703 4 ,000 
Likelihood Ratio 39,467 4 ,000 
Linear-by-Linear Association 24,371 1 ,000 
N of Valid Cases 94   
a. 4 cells (40,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,43. 

 

Cruzamento 
Acomodação * Residência  

Residência 

Na Região de  
Lisboa 

Fora da 
Região de 

Lisboa 

Fora de 
Portugal Total 

A
co

m
od

aç
ão

 

casa própria 

Frequências esperadas 29 4 0 33 

% within alojamento 87,9% 12,1% ,0% 100,0% 

% within Residência 39,7% 26,7% ,0% 36,3% 

Casa de 
familiares 

Frequências esperadas 25 2 1 28 

% within alojamento 89,3% 7,1% 3,6% 100,0% 

% within Residência 34,2% 13,3% 33,3% 30,8% 

casa de amigos 

Frequências esperadas 15 8 1 24 

% within alojamento 62,5% 33,3% 4,2% 100,0% 

% within Residência 20,5% 53,3% 33,3% 26,4% 

estalagem 

Frequências esperadas 3 1 1 5 

% within alojamento 60,0% 20,0% 20,0% 100,0% 

% within Residência 4,1% 6,7% 33,3% 5,5% 

casa alugada 

Frequências esperadas 1 0 0 1 

% within alojamento 100,0% ,0% ,0% 100,0% 

% within Residência 1,4% ,0% ,0% 1,1% 

Total 

Frequências esperadas 73 15 3 91 

% within alojamento 80,2% 16,5% 3,3% 100,0% 

% within Residência 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Cruzamento 
Acomodação * Etário  

Etário 

15 a 24 
anos 

25 a 34 
anos 

35 a 44 
anos 

45 a 54 
anos 

55 a 64 
anos 

Maiores 
de 64 
anos 

Total 

A
co

m
od

aç
ão

 

casa própria 

Frequências 
esperadas 9 3 9 7 2 4 34 

% within alojamento 26,5% 8,8% 26,5% 20,6% 5,9% 11,8% 100,0% 

% within Etário 45,0% 27,3% 26,5% 41,2% 28,6% 100,0% 36,6% 

Casa de familiares 

Frequências 
esperadas 4 4 14 5 2 0 29 

% within alojamento 13,8% 13,8% 48,3% 17,2% 6,9% ,0% 100,0% 

% within Etário 20,0% 36,4% 41,2% 29,4% 28,6% ,0% 31,2% 

casa de amigos 

Frequências 
esperadas 6 4 8 4 2 0 24 

% within alojamento 25,0% 16,7% 33,3% 16,7% 8,3% ,0% 100,0% 

% within Etário 30,0% 36,4% 23,5% 23,5% 28,6% ,0% 25,8% 

estalagem 

Frequências 
esperadas 0 0 3 1 1 0 5 

% within alojamento ,0% ,0% 60,0% 20,0% 20,0% ,0% 100,0% 

% within Etário ,0% ,0% 8,8% 5,9% 14,3% ,0% 5,4% 

casa alugada 

Frequências 
esperadas 1 0 0 0 0 0 1 

% within alojamento 100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

% within Etário 5,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,1% 

Total 

Frequências 
esperadas 20 11 34 17 7 4 93 

% within alojamento 21,5% 11,8% 36,6% 18,3% 7,5% 4,3% 100,0% 

% within Etário 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
          

Chi-Square Tests Valor df Probabilidade de significância 
associada 

Pearson Chi-Square 18,578a 20 0,549 
Likelihood Ratio 20,345 20 0,437 
Linear-by-Linear Association 0,963 1 0,327 

N of Valid Cases 93   

a. 22 cells (73,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,04. 

 

Teste Chi-Quadrado Valor df Probabilidade de 
significância associada

Pearson Chi-Square 18,578a 20 ,549 
Likelihood Ratio 20,345 20 ,437 
Linear-by-Linear Association ,963 1 ,327 
N of Valid Cases 93   
a. 22 cells (73,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,04. 
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entre 50 e 
74 euros

14%

Outra
7%

Menos de 
50 euros

79%

 

Cruzamento Acomodação * Quanto tempo tenciona 
permanecer? 

Quanto tempo tenciona permanecer? 

1 a 3 
noites uma semana 15 dias um mês Total 

A
co

m
od

aç
ão

 

C
as

a 
pr

óp
ria

 Frequências esperadas 9 6 17 2 34 

% within alojamento 26,5% 17,6% 50,0% 5,9% 100,0% 

% within Qtotempotencionapermanecer 27,3% 22,2% 54,8% 66,7% 36,2% 

C
as

a 
de

 
fa

m
ili

ar
es

 

Frequências esperadas 7 11 11 1 30 

% within alojamento 23,3% 36,7% 36,7% 3,3% 100,0% 

% within Qtotempotencionapermanecer 21,2% 40,7% 35,5% 33,3% 31,9% 

ca
sa

 d
e 

am
ig

os
 Frequências esperadas 13 8 3 0 24 

% within alojamento 54,2% 33,3% 12,5% ,0% 100,0% 

% within Qtotempotencionapermanecer 39,4% 29,6% 9,7% ,0% 25,5% 

Es
ta

la
ge

m
 Frequências esperadas 4 1 0 0 5 

% within alojamento 80,0% 20,0% ,0% ,0% 100,0% 

% within Qtotempotencionapermanecer 12,1% 3,7% ,0% ,0% 5,3% 

ca
sa

 
al

ug
ad

a Frequências esperadas 0 1 0 0 1 

% within alojamento ,0% 100,0% ,0% ,0% 100,0% 

% within Qtotempotencionapermanecer ,0% 3,7% ,0% ,0% 1,1% 

To
ta

l 

Frequências esperadas 33 27 31 3 94 

% within alojamento 35,1% 28,7% 33,0% 3,2% 100,0% 

% within Qtotempotencionapermanecer 100,0
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Chi-Square Tests Valor df Probabilidade de significância 
associada 

Pearson Chi-Square 21,674a 12 0,041 
Likelihood Ratio 23,935 12 0,021 
Linear-by-Linear Association 10,897 1 0,001 
N of Valid Cases 94   
a. 11 cells (55,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,03. 

 
Distribuição percentual dos utilizadores inquiridos (visitantes) face ao tipo de acomodação utilizado (Pag. 127 - 
Quadro 5.2; Pag 137 – Figura 5.8) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
S. Distribuição percentual dos gastos, por dia e por inquirido (Pag. 138; Figura 5.9) 
 

Gastos Freq. 

Menos de 50 euros 120 

entre 50 e 74 euros 22 

Outra 10 

Acomodação Freq. %Válida 

Casa própria 34 36,2 

Casa de familiares 30 31,9 

Casa de amigos 24 25,5 

Estalagem 5 5,3 

Casa alugada 1 1,1 
1,1%

5,3 %

2 5,5%

3 1,9 %

3 6 ,2 %

Casa p ró p ria Casa d e
familiares

Casa d e
amig os

Alo jamento
turís t ico

Casa alug ada



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

     

ANEXO 5.2 – APOIO AO CAPÍTULO 5. 
– INFORMAÇÃO SOBRE A PROFISSÃO EXERCIDA – 
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Professora  Não exerce  Advogado 
Professora  Funcionário público  Educadora de infância 
Solicitadora  Trabalha em agência de viagens  Funcionária pública 
Reformada  Reformado  Empresário 
Funcionária pública (licenciada em direito)  Psicóloga educacional  Estudante 
Reformada  Empresária (tem uma loja)  Arquitecta 
Formadora  Não exerce (Doméstica)  Funcionário público 
Funcionário público  Estudante  Reformado 
Reformado   Reformado  Estudante 
Reformada (ex-empregada doméstica)  Reformada  Monitora de hotelaria 
Transportador  Enfermeira  Militar da GNR 
Empresário  Lojista  Não exerce 
Artista plástico  Não exerce  Escriturária 
Técnica de saúde ambiental  Estudante  Farmacêutico 
Estudante  Estudante  Professor de Educação Física 
Peixeira  Advogada  Limpezas 
Reformada  Não exerce (doméstica)  Reformada 
Montador de estruturas metálicas  Empregada de balcão  Reformada 
Analista  Estudante  Administrativa 
Recepcionista  Funcionário público  Não exerce 
Secretária comercial  Estudante  Não exerce 
Estudante  Operador de hipermercado  Empregada de balcão 
Empregado de armazém  Estudante  Não exerce 
Reformado  Administrativa  Missing 
Professora  Bancária   
Reformado  Gerente auto   
Pedreiro  Promotor imobiliário   
Professora  Monitora ATL   
Hospedeira  Lojista   
Designer  Auxiliar de acção educatova   
Soldador por pontos  Funcionário público   
Costureira  Não exerce   
Empregada fabril  Designer de interiores   
Oficial do exército  Engenheiro de sistemas   
Professora  Empregada de escritório   
Enfermeiro  Enfermeira   
Estudante  Funcionário público   
Não exerce  Técnico de informática   
Electricista  Comercial   
Professor do primeiro ciclo  Estudante   
Técnico de desenho  Não exerce   
Informático  Estudante   
Bancário  Gerente comercial   
Estudante  Técnica   
Director técnico  Técnico de electrónica   
Reformado  Secretária   
Não exerce  Consultor   
Personnal trainer  Director de expansão   
Não exerce  Não exerce   
Import/export  Estudante   
Empregado fabril  Contabilista   
Empresário  Não exerce   
Exército  Jurista   
Funcionário público  Arquitecto   
Estudante  Trabalha num entreposto   
Informático  Bolseiro   
Empresário  Professora   
Estudante  Electricista   
Professora  Enfermeira   
Empregada de escritório  Pedreiro   
Estudante  Funcionário público (numa biblioteca)   
Operador de máquinas industriais  Contabilista   
Advogado  Estudante   
Empresário  Gestor comercial   
Delegado comercial  Mecânico   



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 5.3 – APOIO AO CAPÍTULO 5. 
– QUADROS E FIGURAS DOS SUBPONTOS 5.4 E 5.5 –  
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 Ordem decrescente de importância N (%) 
(n=154)* 

(%) 
(n=152) 

Melhor informação/sinalização sobre os locais a visi tar 76 49,4 50  

Melhores acessibil idades e melhores transportes 74 48,1 48,7 

Melhor preservação do património natural 61 39,6 40,1 

Melhores infra-estrutu ras 58 37,7 38,2 

Melhor preservação do património construído 55 35,7 36,2 

Mas eventos culturais 48 31,2 31,6 

Animação da vida nocturna 44 28,6 28,9 

Construção d e uma marina/piscina fluvial 43 27,9 28,3 

Artesanato mais atractivo/maior facil idade de o encontrar 42 27,3 27,6 

Possibilidade de outras práticas  recreativas/desport ivas 35 22,7 23  

Mais restaurantes ou similares 34 22,1 22,4 

Criação de centros interpretativos da Natu reza 33 21,4 21,7 

Melhor preservação das tradições culturais 32 20,8 21,1 

Existência de mais alojamentos  turísticos 31 20,1 20,4 

Existência de visitas guiadas 29 18,8 19,1 

Existência de animação dirigida para crianças 22 14,3 14,5 

Melhor preservação da paisagem agrícola 19 12,3 12,5 

Oportunidades para participar na actividade agrícola 10 6,6 6 ,5  

A. Aspectos a melhorar para aumentar a atractividade do território na opinião dos inquiridos (Página 140 - 
Quadro 5.3) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* não respondentes = 2 
 
 

49,4%
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35,7%
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B. Comparação relativa das percentagens obtidas nas respostas às questões 6 (Atracção), 7 (Utilização) e 9 
(Recomendação) (Apoio à Figura 5.10 (pag. 143) e ao Quadro 5.4 (pag. 144)) 

 
 COMPORTAMENTO DA UTILIZAÇÃO DAS AMENIDADES RURAIS (n=154) 

Amenidades Rurais 

Sim, é 

ATRACÇÃO UTILIZAÇÃO 
Sim, 

RECOMENDARIA 

N (%) N (%) N (%) 

Paisagens naturais 138 89,6 125 81,2 131 85,1 

Paisagens agrícolas 
tradicionais 26 16,9 29 18,8 20 13,0 

Gastronomia 43 27,9 50 32,5 38 24,7 

Produtos tradicionais 16 10,4 23 14,9 21 13,6 

Artesanato 12 7,8 20 13,0 17 11,0 

Igrejas e capelas 66 42,9 66 42,9 62 40,3 

Outros monumentos 61 39,6 63 40,9 57 37,0 

Cantares e danças tradicionais 13 8,4 15 9,7 14 9,1 

Romarias 17 11,0 20 13,0 19 12,3 

Festas 44 28,6 42 27,3 26 16,9 

Feiras 21 13,6 23 14,9 18 11,7 

Pequenos mercados locais 19 12,3 29 18,8 17 11,0 

Antigas instalações 
industriais 5 3,2 10 6,5 9 5,8 

Aldeias e vilas preservadas 42 27,3 46 29,9 42 27,3 

Tranquilidade 118 76,6 109 70,8 108 70,1 

Ruralidade 55 35,7 51 33,1 44 28,6 

Natureza 101 65,6 94 61,0 91 59,1 

Hospitalidade 45 29,2 42 27,3 40 26,0 

Ambiente despoluído 80 51,9 70 45,5 65 42,2 

Praia/piscina fluvial 78 50,6 70 45,5 65 42,2 

Percursos para passeios 42 27,3 39 25,3 33 21,4 

Pesca 3 1,9 7 4,5 4 2,6 

Navegação recreativa 31 20,1 25 16,2 39 25,3 

Desportos aquáticos 27 17,5 16 10,4 35 22,7 

Outras actividades 
desportivas 20 13,0 18 11,7 23 14,9 

Outras atracções 6 3,9 7 4,5 8 5,2 



Anexo 5.3 
 

275 

 
 

Distribuição percentual das respostas relativas à Atracção (questão 6). do  
questionário aos utilizadores do território 
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Distribuição percentual das respostas relativas à Utilização (questão 7) do  
questionário aos utilizadores do território 

 
 

81,2%

18,8%

32,5%

14,9%
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27,3%
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61,0%

27,3%

45,5%
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Distribuição percentual das respostas relativas à Recomendação (questão 9)  
do questionário aos utilizadores do território 
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C. Distribuição das respostas assinaladas para cada uma das amenidades experimentadas que expressam 
o seu nível de satisfação (Apoio à Página. 146,147 e 148 - Quadro 5.5. e Figuras 5.11 e 5.12) 

 
Nº respostas assinaladas Muito 

satisfeito Satisfeito Pouco Nada Total 

Paisagens Naturais 80 52 1 0 133 

Paisagens Agrícolas 
Tradicionais 15 16 1 0 32 

Gastronomia 19 32 0 0 51 

Produtos Tradicionais 9 14 0 0 23 

Artesanato 6 14 1 0 21 

Igrejas e Capelas 33 33 1 1 68 

Outros Monumentos 32 35 0 0 67 

Cantares e Danças Tradicionais 8 8 1 0 17 

Romarias 8 12 3 0 23 

Festas 18 19 5 1 43 

Feiras 14 11 1 0 26 

Pequenos Mercados Locais 7 17 0 1 25 

Antigas Instalações Industriais 3 7 1 0 11 

Aldeias e Vilas Perseveradas 19 23 3 2 47 

Tranquilidade 72 31 0 3 106 

Ruralidade 32 17 0 2 51 

Natureza 61 31 2 3 97 

Hospitalidade 29 15 0 1 45 

Ambiente Despoluído 41 31 1 2 75 

Praia e Piscina Fluvial 32 30 6 2 70 

Percursos Para Passeios 20 15 0 3 38 

Pesca 3 1 0 1 5 

Navegação Recreativa 15 9 0 3 27 

Desportos Aquáticos 8 9 0 1 18 

Outras Actividades 
Desportivas 10 7 0 1 18 

Outras Atracções 3 1 0 0 4 
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D. Nível de satisfação médio atribuído na utilização das amenidades rurais - importância face ao valor 
médio (apenas indivíduos que na Questão 7 assinalaram ter experimentado a amenidade) (Página 149) 
 
 

AMENIDADES RURAIS N* Média Desvio 
padrão 

Tranquilidade 106 3,623 0,639 
Hospitalidade 45 3,600 0,618 
Paisagens naturais 133 3,594 0,508 
Ruralidade 51 3,549 0,702 
Natureza 97 3,546 0,693 
Feiras 26 3,500 0,583 
Ambiente despoluído 75 3,480 0,665 
Outros Monumentos 67 3,478 0,503 
Outras actividades desportivas 18 3,444 0,784 
Igrejas e Capelas 68 3,441 0,608 
Paisagens agrícolas tradicionais 32 3,438 0,564 
Cantares e Danças Tradicionais 17 3,412 0,618 
Produtos Tradicionais 23 3,391 0,499 
Gastronomia 51 3,373 0,488 
Percursos para passeios 38 3,368 0,852 
Navegação recreativa 27 3,333 0,961 
Desportos Aquáticos 18 3,333 0,767 
Praia/piscina fluvial 70 3,314 0,753 
Festas 43 3,256 0,759 
Aldeias e Vilas Preservadas 47 3,255 0,765 
Artesanato 21 3,238 0,539 
Romarias 23 3,217 0,671 
Pequenos mercados locais 25 3,200 0,645 
Pesca 5 3,200 1,304 
Antigas Instalações industriais 11 3,182 0,603 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 5.4 – APOIO AO CAPÍTULO 5.  
- QUADROS E FIGURAS DOS SUBPONTOS 5.5 A 5.6 –  

– ANÁLISE FACTORIAL E DE CLUSTERS (Output do SPSS) 
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KMO and Bartlett's Test

,873

2031,359

325

,000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

Approx. Chi-Square

df

Sig.

Bartlett's Test of SphericityCommunalities

1,000 ,452

1,000 ,616

1,000 ,592

1,000 ,796

1,000 ,743

1,000 ,757

1,000 ,775

1,000 ,614

1,000 ,660

1,000 ,722

1,000 ,802

1,000 ,603

1,000 ,557

1,000 ,544

1,000 ,750

1,000 ,532

1,000 ,676

1,000 ,597

1,000 ,663

1,000 ,689

1,000 ,582

1,000 ,273

1,000 ,716

1,000 ,732

1,000 ,665

1,000 ,657

pg8nívelsatisfacçãoPaisagens
Naturais

pg8nívelsatisfacçãoPaisAgric
Tradic

pg8nívelsatisfacçãoGastronomia

pg8nívelsatisfacçãoProd
Tradicionais

pg8nívelsatisfacçãoArtesanato

pg8nívelsatisfacçãoIgrejase
Capelas

pg8nívelsatisfacçãoOutros
Monumentos

pg8nívelsatisfacçãoCantares
DançasT

pg8nívelsatisfacçãoRomarias

pg8nívelsatisfacçãoFestas

pg8nívelsatisfacçãoFeiras

pg8nívelsatisfacçãoPq
MercadosLocais

pg8nívelsatisfacçãoAntInst
Industriais

pg8nívelsatisfacçãoAldeias
VilasPreserv

pg8nívelsatisfacção
Tranquilidade

pg8nívelsatisfacçãoRuralidade

pg8nívelsatisfacçãoNatureza

pg8nívelsatisfacção
Hospitalidade

pg8nívelsatisfacçãoAmbiente
Despoluído

pg8nívelsatisfacçãoPraia
PiscinaFluvial

pg8nívelsatisfacçãoPercursos
ParaPasseios

pg8nívelsatisfacçãoPesca

pg8nívelsatisfacçãoNavegação
Recreativa

pg8nívelsatisfacçãoDesportos
Aquáticos

pg8nívelsatisfacçãoOutrasActi
Desportivas

pg8nívelsatisfacçãoOutras
Atracções

Initial Extraction

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Anexo 5.4.A. Análise Factorial (com valores próprios superiores a 1) 
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Total Variance Explained

8,850 34,040 34,040 8,850 34,040 34,040 5,268 20,262 20,262

2,282 8,778 42,818 2,282 8,778 42,818 3,404 13,093 33,355

1,775 6,827 49,645 1,775 6,827 49,645 2,282 8,777 42,132

1,627 6,258 55,903 1,627 6,258 55,903 2,239 8,612 50,744

1,204 4,632 60,535 1,204 4,632 60,535 2,104 8,093 58,837

1,025 3,944 64,479 1,025 3,944 64,479 1,467 5,642 64,479

,996 3,831 68,309

,925 3,559 71,868

,782 3,009 74,877

,705 2,712 77,590

,651 2,504 80,093

,597 2,298 82,391

,582 2,237 84,628

,509 1,957 86,585

,469 1,803 88,388

,423 1,628 90,016

,373 1,435 91,450

,351 1,349 92,799

,319 1,228 94,027

,300 1,153 95,179

,280 1,077 96,256

,266 1,022 97,278

,223 ,856 98,134

,192 ,740 98,875

,155 ,595 99,469

,138 ,531 100,000

Componen
t
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

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrix a

,253 ,538 ,263 ,013 ,169 ,023

,700 -,124 -,278 -,093 ,151 ,037

,556 -,195 -,416 -,091 ,234 ,095

,821 -,185 -,243 -,008 ,160 ,065

,798 -,202 -,211 ,104 ,093 -,035

,529 ,430 ,105 ,503 -,059 ,158

,459 ,413 -,086 ,567 ,208 ,148

,728 -,027 ,030 ,099 -,244 -,115

,749 -,065 -,178 ,188 ,003 -,167

,752 ,034 -,027 -,191 -,330 -,098

,821 -,052 -,092 ,093 -,287 -,160

,721 -,110 -,252 -,050 -,066 ,037

,685 -,205 -,164 ,115 -,018 ,080

,531 ,325 -,041 ,204 -,304 -,143

,324 ,633 ,127 -,187 ,117 -,423

,639 ,269 ,201 -,045 -,091 -,029

,340 ,329 ,080 -,352 ,555 -,122

,646 ,021 -,053 -,319 ,219 ,162

,572 ,321 ,233 -,361 -,020 ,218

,380 -,141 ,247 -,510 -,365 ,264

,590 ,122 ,320 -,224 -,051 ,253

,405 -,232 -,064 -,081 ,163 ,134

,328 -,485 ,396 ,051 ,318 -,336

,397 -,469 ,550 ,139 ,066 -,171

,517 -,298 ,512 ,128 -,034 -,173

,154 -,155 ,438 ,359 ,150 ,516

pg8nívelsatisfacçãoPaisagens
Naturais

pg8nívelsatisfacçãoPaisAgric
Tradic

pg8nívelsatisfacçãoGastronomia

pg8nívelsatisfacçãoProd
Tradicionais

pg8nívelsatisfacçãoArtesanato

pg8nívelsatisfacçãoIgrejase
Capelas

pg8nívelsatisfacçãoOutros
Monumentos

pg8nívelsatisfacçãoCantares
DançasT

pg8nívelsatisfacçãoRomarias

pg8nívelsatisfacçãoFestas

pg8nívelsatisfacçãoFeiras

pg8nívelsatisfacçãoPq
MercadosLocais

pg8nívelsatisfacçãoAntInst
Industriais

pg8nívelsatisfacçãoAldeias
VilasPreserv

pg8nívelsatisfacção
Tranquilidade

pg8nívelsatisfacçãoRuralidade

pg8nívelsatisfacçãoNatureza

pg8nívelsatisfacção
Hospitalidade

pg8nívelsatisfacçãoAmbiente
Despoluído

pg8nívelsatisfacçãoPraia
PiscinaFluvial

pg8nívelsatisfacçãoPercursos
ParaPasseios

pg8nívelsatisfacçãoPesca

pg8nívelsatisfacçãoNavegação
Recreativa

pg8nívelsatisfacçãoDesportos
Aquáticos

pg8nívelsatisfacçãoOutrasActi
Desportivas

pg8nívelsatisfacçãoOutras
Atracções

1 2 3 4 5 6

Component

Extraction Method: Principal Component Analysis.

6 components extracted.a. 
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Rotated Component Matrix a

-,079 ,213 -,029 ,570 ,098 ,255

,740 ,183 ,069 ,129 ,118 -,004

,767 ,022 -,031 ,043 ,012 -,016

,825 ,244 ,158 ,100 ,122 ,084

,753 ,342 ,225 ,046 ,042 ,067

,139 ,616 -,030 ,237 -,031 ,547

,272 ,452 -,108 ,293 -,282 ,566

,406 ,582 ,245 ,040 ,222 ,022

,604 ,492 ,208 ,093 -,034 ,026

,434 ,543 ,121 ,105 ,434 -,156

,525 ,661 ,212 ,007 ,207 -,052

,664 ,344 ,052 ,020 ,199 -,017

,630 ,316 ,164 -,064 ,115 ,128

,160 ,696 -,030 ,156 ,080 ,050

-,048 ,370 -,008 ,755 ,023 -,203

,230 ,462 ,147 ,359 ,319 ,119

,277 -,146 ,063 ,754 ,060 -,042

,594 ,030 ,056 ,336 ,352 ,054

,232 ,198 -,006 ,455 ,587 ,136

,150 ,062 ,106 -,058 ,801 -,082

,246 ,198 ,163 ,281 ,568 ,233

,469 -,044 ,155 ,010 ,139 ,085

,227 -,080 ,804 ,081 -,065 -,034

,125 ,092 ,818 -,055 ,137 ,134

,145 ,270 ,715 ,031 ,206 ,130

,014 -,084 ,280 -,108 ,143 ,734

pg8nívelsatisfacçãoPaisagens
Naturais

pg8nívelsatisfacçãoPaisAgric
Tradic

pg8nívelsatisfacçãoGastronomia

pg8nívelsatisfacçãoProd
Tradicionais

pg8nívelsatisfacçãoArtesanato

pg8nívelsatisfacçãoIgrejase
Capelas

pg8nívelsatisfacçãoOutros
Monumentos

pg8nívelsatisfacçãoCantares
DançasT

pg8nívelsatisfacçãoRomarias

pg8nívelsatisfacçãoFestas

pg8nívelsatisfacçãoFeiras

pg8nívelsatisfacçãoPq
MercadosLocais

pg8nívelsatisfacçãoAntInst
Industriais

pg8nívelsatisfacçãoAldeias
VilasPreserv

pg8nívelsatisfacção
Tranquilidade

pg8nívelsatisfacçãoRuralidade

pg8nívelsatisfacçãoNatureza

pg8nívelsatisfacção
Hospitalidade

pg8nívelsatisfacçãoAmbiente
Despoluído

pg8nívelsatisfacçãoPraia
PiscinaFluvial

pg8nívelsatisfacçãoPercursos
ParaPasseios

pg8nívelsatisfacçãoPesca

pg8nívelsatisfacçãoNavegação
Recreativa

pg8nívelsatisfacçãoDesportos
Aquáticos

pg8nívelsatisfacçãoOutrasActi
Desportivas

pg8nívelsatisfacçãoOutras
Atracções

1 2 3 4 5 6

Component

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Rotation converged in 22 iterations.a. 

Component Transformation Matrix

,704 ,512 ,265 ,253 ,299 ,133

-,322 ,356 -,540 ,677 -,009 ,142

-,527 -,027 ,658 ,228 ,371 ,313

-,087 ,414 ,130 -,283 -,632 ,570

,310 -,589 ,170 ,540 -,428 ,229

,137 -,302 -,398 -,234 ,435 ,698

Componen
1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
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Anexo 5.4.B. Análise Factorial (com valores próprios superiores a 1; sem Pesca) 
 
 
 
 
FACTOR 
  /VARIABLES Grau de satisfaçãoPaisagensNaturais 
  Grau de satisfaçãoPaisAgricTradic Grau de satisfaçãoGastronomia 
  Grau de satisfaçãoProdTradicionais Grau de satisfaçãoArtesanato 
  Grau de satisfaçãoIgrejaseCapelas Grau de satisfaçãoOutrosMonumentos 
  Grau de satisfaçãoCantaresDançasT Grau de satisfaçãoRomarias 
  Grau de satisfaçãoFestas Grau de satisfaçãoFeiras 
  Grau de satisfaçãoPqMercadosLocais Grau de satisfaçãoAntInstIndustriais 
  Grau de satisfaçãoAldeiasVilasPreserv Grau de satisfaçãoTranquilidade 
  Grau de satisfaçãoRuralidade Grau de satisfaçãoNatureza 
  Grau de satisfaçãoHospitalidade Grau de satisfaçãoAmbienteDespoluído 
  Grau de satisfaçãoPraiaPiscinaFluvial 
  Grau de satisfaçãoPercursosParaPasseios 
  Grau de satisfaçãoNavegaçãoRecreativa 
  Grau de satisfaçãoDesportosAquáticos 
  Grau de satisfaçãoOutrasActiDesportivas 
  Grau de satisfaçãoOutrasAtracções  /MISSING LISTWISE /ANALYSIS 
  Grau de satisfaçãoPaisagensNaturais Grau de satisfaçãoPaisAgricTradic 
  Grau de satisfaçãoGastronomia Grau de satisfaçãoProdTradicionais 
  Grau de satisfaçãoArtesanato Grau de satisfaçãoIgrejaseCapelas 
  Grau de satisfaçãoOutrosMonumentos Grau de satisfaçãoCantaresDançasT 
  Grau de satisfaçãoRomarias Grau de satisfaçãoFestas 
  Grau de satisfaçãoFeiras Grau de satisfaçãoPqMercadosLocais 
  Grau de satisfaçãoAntInstIndustriais 
  Grau de satisfaçãoAldeiasVilasPreserv Grau de satisfaçãoTranquilidade 
  Grau de satisfaçãoRuralidade Grau de satisfaçãoNatureza 
  Grau de satisfaçãoHospitalidade Grau de satisfaçãoAmbienteDespoluído 
  Grau de satisfaçãoPraiaPiscinaFluvial 
  Grau de satisfaçãoPercursosParaPasseios 
  Grau de satisfaçãoNavegaçãoRecreativa 
  Grau de satisfaçãoDesportosAquáticos 
  Grau de satisfaçãoOutrasActiDesportivas Grau de satisfaçãoOutrasAtracções 
  /PRINT INITIAL CORRELATION SIG KMO REPR AIC EXTRACTION ROTATION 
  /CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25) 
  /EXTRACTION PC 
  /CRITERIA ITERATE(25) 
  /ROTATION VARIMAX 
  /METHOD=CORRELATION . 

 
 
 
 
 
 

KMO and Bartlett's Test

,876

1966,174

300

,000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

Approx. Chi-Square

df

Sig.

Bartlett's Test of Sphericity

Communalities

1,000 ,458

1,000 ,612

1,000 ,625

1,000 ,782

1,000 ,725

1,000 ,760

1,000 ,771

1,000 ,607

1,000 ,661

1,000 ,712

1,000 ,794

1,000 ,608

1,000 ,554

1,000 ,553

1,000 ,755

1,000 ,531

1,000 ,686

1,000 ,629

1,000 ,665

1,000 ,682

1,000 ,572

1,000 ,721

1,000 ,734

1,000 ,665

1,000 ,709

pg8nívelsatisfacçãoPaisagens
Naturais

pg8nívelsatisfacçãoPaisAgric
Tradic

pg8nívelsatisfacçãoGastronomia

pg8nívelsatisfacçãoProd
Tradicionais

pg8nívelsatisfacçãoArtesanato

pg8nívelsatisfacçãoIgrejase
Capelas

pg8nívelsatisfacçãoOutros
Monumentos

pg8nívelsatisfacçãoCantares
DançasT

pg8nívelsatisfacçãoRomarias

pg8nívelsatisfacçãoFestas

pg8nívelsatisfacçãoFeiras

pg8nívelsatisfacçãoPq
MercadosLocais

pg8nívelsatisfacçãoAntInst
Industriais

pg8nívelsatisfacçãoAldeias
VilasPreserv

pg8nívelsatisfacção
Tranquilidade

pg8nívelsatisfacçãoRuralidade

pg8nívelsatisfacçãoNatureza

pg8nívelsatisfacção
Hospitalidade

pg8nívelsatisfacçãoAmbiente
Despoluído

pg8nívelsatisfacçãoPraia
PiscinaFluvial

pg8nívelsatisfacçãoPercursos
ParaPasseios

pg8nívelsatisfacçãoNavegação
Recreativa

pg8nívelsatisfacçãoDesportos
Aquáticos

pg8nívelsatisfacçãoOutrasActi
Desportivas

pg8nívelsatisfacçãoOutras
Atracções

Initial Extraction

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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Total Variance Explained

8,703 34,812 34,812 8,703 34,812 34,812 5,739 22,956 22,956

2,248 8,993 43,805 2,248 8,993 43,805 2,972 11,888 34,844

1,773 7,091 50,896 1,773 7,091 50,896 2,423 9,694 44,538

1,624 6,496 57,392 1,624 6,496 57,392 2,318 9,273 53,811

1,198 4,791 62,183 1,198 4,791 62,183 1,931 7,723 61,534

1,024 4,098 66,281 1,024 4,098 66,281 1,187 4,747 66,281

,934 3,735 70,016

,783 3,132 73,148

,706 2,822 75,971

,651 2,604 78,575

,609 2,437 81,012

,583 2,330 83,342

,554 2,215 85,558

,508 2,031 87,589

,435 1,741 89,330

,377 1,507 90,838

,352 1,410 92,247

,324 1,296 93,544

,315 1,262 94,806

,281 1,123 95,929

,266 1,064 96,993

,241 ,965 97,958

,213 ,854 98,812

,159 ,635 99,448

,138 ,552 100,000

Componen
t
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

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings

Extraction Method: Principal Component Analysis.
 

Component Matrix a

,256 ,540 ,276 ,032 ,150 ,026

,696 -,120 -,278 -,099 ,154 ,046

,556 -,201 -,422 -,107 ,265 ,129

,815 -,179 -,244 -,012 ,154 ,056

,790 -,192 -,212 ,104 ,074 -,059

,533 ,420 ,104 ,514 -,084 ,135

,463 ,408 -,087 ,576 ,185 ,128

,731 -,047 ,022 ,090 -,227 -,100

,754 -,088 -,190 ,173 ,036 -,135

,756 ,014 -,032 -,203 -,303 -,074

,826 -,075 -,103 ,079 -,264 -,142

,721 -,118 -,257 -,062 -,052 ,046

,682 -,208 -,170 ,108 -,019 ,074

,536 ,313 -,042 ,204 -,313 -,162

,330 ,632 ,141 -,175 ,113 -,428

,643 ,257 ,204 -,041 -,090 -,027

,343 ,330 ,092 -,344 ,567 -,108

,648 ,013 -,051 -,325 ,246 ,201

,577 ,312 ,242 -,356 -,016 ,222

,376 -,136 ,255 -,507 -,380 ,237

,589 ,121 ,328 -,214 -,069 ,229

,325 -,496 ,386 ,050 ,330 -,331

,394 -,487 ,537 ,139 ,074 -,167

,514 -,313 ,503 ,131 -,034 -,174

,158 -,181 ,424 ,358 ,171 ,560

pg8nívelsatisfacçãoPaisagens
Naturais

pg8nívelsatisfacçãoPaisAgric
Tradic

pg8nívelsatisfacçãoGastronomia

pg8nívelsatisfacçãoProd
Tradicionais

pg8nívelsatisfacçãoArtesanato

pg8nívelsatisfacçãoIgrejase
Capelas

pg8nívelsatisfacçãoOutros
Monumentos

pg8nívelsatisfacçãoCantares
DançasT

pg8nívelsatisfacçãoRomarias

pg8nívelsatisfacçãoFestas

pg8nívelsatisfacçãoFeiras

pg8nívelsatisfacçãoPq
MercadosLocais

pg8nívelsatisfacçãoAntInst
Industriais

pg8nívelsatisfacçãoAldeias
VilasPreserv

pg8nívelsatisfacção
Tranquilidade

pg8nívelsatisfacçãoRuralidade

pg8nívelsatisfacçãoNatureza

pg8nívelsatisfacção
Hospitalidade

pg8nívelsatisfacçãoAmbiente
Despoluído

pg8nívelsatisfacçãoPraia
PiscinaFluvial

pg8nívelsatisfacçãoPercursos
ParaPasseios

pg8nívelsatisfacçãoNavegação
Recreativa

pg8nívelsatisfacçãoDesportos
Aquáticos

pg8nívelsatisfacçãoOutrasActi
Desportivas

pg8nívelsatisfacçãoOutras
Atracções

1 2 3 4 5 6

Component

Extraction Method: Principal Component Analysis.

6 components extracted.a. 
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 Component Transformation Matrix
 

Component 1 2 3 4 5 6 
1 ,755 ,409 ,369 ,287 ,213 -,002 
2 -,294 ,566 ,063 -,521 ,544 -,149 
3 -,556 ,123 ,376 ,643 ,218 ,272 
4 -,031 ,641 -,573 ,176 -,363 ,312 
5 ,173 -,289 -,531 ,135 ,681 ,351 
6 ,070 -,057 ,331 -,429 -,125 ,826 

Extraction Method: Principal Component Analysis.   
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
 

 Rotated Component Matrix(a)
 

Component 

  1 2 3 4 5 6 
pg8nívelsatisfacçãoPaisagensNatur
ais -,092 ,421 ,142 -,016 ,496 ,078

pg8nívelsatisfacçãoPaisAgricTradic 
,748 ,072 ,134 ,067 ,158 ,002

pg8nívelsatisfacçãoGastronomia ,771 -,091 -,003 -,046 ,120 ,080
pg8nívelsatisfacçãoProdTradicionais 

,834 ,146 ,141 ,165 ,125 ,055

pg8nívelsatisfacçãoArtesanato ,776 ,236 ,081 ,244 ,038 -,021
pg8nívelsatisfacçãoIgrejaseCapelas 

,200 ,814 ,057 ,023 ,104 ,207

pg8nívelsatisfacçãoOutrosMonumen
tos ,301 ,718 -,222 -,064 ,202 ,266

pg8nívelsatisfacçãoCantaresDanças
T ,504 ,404 ,311 ,276 -,039 -,123

pg8nívelsatisfacçãoRomarias ,692 ,343 ,038 ,233 ,050 -,085
pg8nívelsatisfacçãoFestas ,533 ,275 ,520 ,144 ,039 -,243
pg8nívelsatisfacçãoFeiras ,644 ,417 ,309 ,249 -,078 -,204
pg8nívelsatisfacçãoPqMercadosLoc
ais ,717 ,169 ,240 ,065 ,015 -,054

pg8nívelsatisfacçãoAntInstIndustriai
s ,668 ,210 ,147 ,179 -,067 ,071

pg8nívelsatisfacçãoAldeiasVilasPres
erv ,264 ,622 ,196 ,027 ,009 -,240

pg8nívelsatisfacçãoTranquilidade 
-,020 ,390 ,113 ,025 ,639 -,425

pg8nívelsatisfacçãoRuralidade ,280 ,435 ,392 ,174 ,278 -,051
pg8nívelsatisfacçãoNatureza ,212 -,039 ,042 ,048 ,797 -,022
pg8nívelsatisfacçãoHospitalidade 

,580 -,024 ,343 ,036 ,395 ,134

pg8nívelsatisfacçãoAmbienteDespol
uído ,233 ,206 ,609 -,001 ,436 ,085

pg8nívelsatisfacçãoPraiaPiscinaFluv
ial ,149 -,121 ,796 ,100 -,042 -,008

pg8nívelsatisfacçãoPercursosParaP
asseios ,237 ,220 ,583 ,171 ,265 ,168

pg8nívelsatisfacçãoNavegaçãoRecr
eativa ,208 -,144 -,080 ,795 ,131 ,036

pg8nívelsatisfacçãoDesportosAquáti
cos ,139 ,029 ,143 ,818 -,043 ,149

pg8nívelsatisfacçãoOutrasActiDespo
rtivas ,179 ,198 ,245 ,727 ,000 ,067

pg8nívelsatisfacçãoOutrasAtracções 
-,005 ,163 ,096 ,258 -,056 ,777

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a  Rotation converged in 9 iterations. 
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Anexo 5.4.C. Análise Factorial (com 5 factores retidos) 
 
 
FACTOR 
  /VARIABLES Grau de satisfaçãoPaisagensNaturais 
  Grau de satisfaçãoPaisAgricTradic Grau de satisfaçãoGastronomia 
  Grau de satisfaçãoProdTradicionais Grau de satisfaçãoArtesanato 
  Grau de satisfaçãoIgrejaseCapelas Grau de satisfaçãoOutrosMonumentos 
  Grau de satisfaçãoCantaresDançasT Grau de satisfaçãoRomarias 
  Grau de satisfaçãoFestas Grau de satisfaçãoFeiras 
  Grau de satisfaçãoPqMercadosLocais Grau de satisfaçãoAntInstIndustriais 
  Grau de satisfaçãoAldeiasVilasPreserv Grau de satisfaçãoTranquilidade 
  Grau de satisfaçãoRuralidade Grau de satisfaçãoNatureza 
  Grau de satisfaçãoHospitalidade Grau de satisfaçãoAmbienteDespoluído 
  Grau de satisfaçãoPraiaPiscinaFluvial 
  Grau de satisfaçãoPercursosParaPasseios 
  Grau de satisfaçãoNavegaçãoRecreativa 
  Grau de satisfaçãoDesportosAquáticos 
  Grau de satisfaçãoOutrasActiDesportivas  /MISSING LISTWISE /ANALYSIS 
  Grau de satisfaçãoPaisagensNaturais Grau de satisfaçãoPaisAgricTradic 
  Grau de satisfaçãoGastronomia Grau de satisfaçãoProdTradicionais 
  Grau de satisfaçãoArtesanato Grau de satisfaçãoIgrejaseCapelas 
  Grau de satisfaçãoOutrosMonumentos Grau de satisfaçãoCantaresDançasT 
  Grau de satisfaçãoRomarias Grau de satisfaçãoFestas 
  Grau de satisfaçãoFeiras Grau de satisfaçãoPqMercadosLocais 
  Grau de satisfaçãoAntInstIndustriais 
  Grau de satisfaçãoAldeiasVilasPreserv Grau de satisfaçãoTranquilidade 
  Grau de satisfaçãoRuralidade Grau de satisfaçãoNatureza 
  Grau de satisfaçãoHospitalidade Grau de satisfaçãoAmbienteDespoluído 
  Grau de satisfaçãoPraiaPiscinaFluvial 
  Grau de satisfaçãoPercursosParaPasseios 
  Grau de satisfaçãoNavegaçãoRecreativa 
  Grau de satisfaçãoDesportosAquáticos 
  Grau de satisfaçãoOutrasActiDesportivas 
  /PRINT INITIAL CORRELATION SIG KMO REPR AIC EXTRACTION ROTATION 
  /CRITERIA FACTORS(5) ITERATE(25) 
  /EXTRACTION PC 
  /CRITERIA ITERATE(25) 
  /ROTATION VARIMAX 
  /METHOD=CORRELATION . 
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Anexo 5.4.D. Análise Factorial (com 5 factores retidos; sem Outras Atracções) 
 
 
FACTOR 
 
  /VARIABLES Grau de satisfaçãoPaisagensNaturais 
  Grau de satisfaçãoPaisAgricTradic Grau de satisfaçãoGastronomia 
  Grau de satisfaçãoProdTradicionais Grau de satisfaçãoArtesanato 
  Grau de satisfaçãoIgrejaseCapelas Grau de 
satisfaçãoOutrosMonumentos 
  Grau de satisfaçãoCantaresDançasT Grau de satisfaçãoRomarias 
  Grau de satisfaçãoFestas Grau de satisfaçãoFeiras 
  Grau de satisfaçãoPqMercadosLocais Grau de 
satisfaçãoAntInstIndustriais 
  Grau de satisfaçãoAldeiasVilasPreserv Grau de 
satisfaçãoTranquilidade 
  Grau de satisfaçãoRuralidade Grau de satisfaçãoNatureza 
  Grau de satisfaçãoHospitalidade Grau de 
satisfaçãoAmbienteDespoluído 
  Grau de satisfaçãoPraiaPiscinaFluvial 
  Grau de satisfaçãoPercursosParaPasseios 
  Grau de satisfaçãoNavegaçãoRecreativa 
  Grau de satisfaçãoDesportosAquáticos 
  Grau de satisfaçãoOutrasActiDesportivas  /MISSING LISTWISE 
/ANALYSIS 
  Grau de satisfaçãoPaisagensNaturais Grau de 
satisfaçãoPaisAgricTradic 
  Grau de satisfaçãoGastronomia Grau de satisfaçãoProdTradicionais 
  Grau de satisfaçãoArtesanato Grau de satisfaçãoIgrejaseCapelas 
  Grau de satisfaçãoOutrosMonumentos Grau de 
satisfaçãoCantaresDançasT 
  Grau de satisfaçãoRomarias Grau de satisfaçãoFestas 
  Grau de satisfaçãoFeiras Grau de satisfaçãoPqMercadosLocais 
  Grau de satisfaçãoAntInstIndustriais 
  Grau de satisfaçãoAldeiasVilasPreserv Grau de 
satisfaçãoTranquilidade 
  Grau de satisfaçãoRuralidade Grau de satisfaçãoNatureza 
  Grau de satisfaçãoHospitalidade Grau de 
satisfaçãoAmbienteDespoluído 
  Grau de satisfaçãoPraiaPiscinaFluvial 
  Grau de satisfaçãoPercursosParaPasseios 
  Grau de satisfaçãoNavegaçãoRecreativa 
  Grau de satisfaçãoDesportosAquáticos 
  Grau de satisfaçãoOutrasActiDesportivas 
  /PRINT INITIAL CORRELATION SIG KMO REPR AIC EXTRACTION ROTATION 
  /PLOT ROTATION 
  /CRITERIA FACTORS(5) ITERATE(25) 
  /EXTRACTION PC 
  /CRITERIA ITERATE(25) 
  /ROTATION VARIMAX 
  /SAVE REG(ALL) 
  /METHOD=CORRELATION . 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

KMO and Bartlett's Test

,878

1936,181

276

,000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

Approx. Chi-Square

df

Sig.

Bartlett's Test of Sphericity

Communalities

1,000 ,445

1,000 ,613

1,000 ,611

1,000 ,778

1,000 ,723

1,000 ,724

1,000 ,740

1,000 ,596

1,000 ,647

1,000 ,695

1,000 ,765

1,000 ,613

1,000 ,549

1,000 ,516

1,000 ,573

1,000 ,531

1,000 ,683

1,000 ,603

1,000 ,624

1,000 ,662

1,000 ,520

1,000 ,697

1,000 ,761

1,000 ,671

pg8nívelsatisfacçãoPaisagens
Naturais

pg8nívelsatisfacçãoPaisAgric
Tradic

pg8nívelsatisfacçãoGastronomia

pg8nívelsatisfacçãoProd
Tradicionais

pg8nívelsatisfacçãoArtesanato

pg8nívelsatisfacçãoIgrejase
Capelas

pg8nívelsatisfacçãoOutros
Monumentos

pg8nívelsatisfacçãoCantares
DançasT

pg8nívelsatisfacçãoRomarias

pg8nívelsatisfacçãoFestas

pg8nívelsatisfacçãoFeiras

pg8nívelsatisfacçãoPq
MercadosLocais

pg8nívelsatisfacçãoAntInst
Industriais

pg8nívelsatisfacçãoAldeias
VilasPreserv

pg8nívelsatisfacção
Tranquilidade

pg8nívelsatisfacçãoRuralidade

pg8nívelsatisfacçãoNatureza

pg8nívelsatisfacção
Hospitalidade

pg8nívelsatisfacçãoAmbiente
Despoluído

pg8nívelsatisfacçãoPraia
PiscinaFluvial

pg8nívelsatisfacçãoPercursos
ParaPasseios

pg8nívelsatisfacçãoNavegação
Recreativa

pg8nívelsatisfacçãoDesportos
Aquáticos

pg8nívelsatisfacçãoOutrasActi
Desportivas

Initial Extraction

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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Component Matrix a

,255 ,565 ,193 ,071 ,138

,697 -,143 -,203 -,222 ,123

,558 -,234 -,328 -,299 ,220

,815 -,198 -,205 -,116 ,136

,790 -,206 -,222 ,023 ,083

,531 ,450 -,163 ,456 -,072

,461 ,427 -,362 ,420 ,194

,731 -,047 -,004 ,136 -,201

,754 -,098 -,233 ,102 ,060

,758 -,003 ,078 -,149 -,302

,827 -,087 -,104 ,090 -,235

,722 -,138 -,198 -,167 -,078

,680 -,212 -,200 ,011 -,039

,537 ,310 -,122 ,208 -,271

,334 ,623 ,200 -,070 ,170

,643 ,265 ,196 ,057 -,075

,344 ,323 ,212 -,324 ,557

,648 ,003 ,079 -,380 ,180

,578 ,313 ,358 -,246 -,054

,376 -,139 ,460 -,329 -,427

,588 ,136 ,378 -,070 -,094

,321 -,469 ,355 ,278 ,413

,390 -,446 ,451 ,428 ,152

,511 -,276 ,417 ,398 ,037

pg8nívelsatisfacçãoPaisagens
Naturais

pg8nívelsatisfacçãoPaisAgric
Tradic

pg8nívelsatisfacçãoGastronomia

pg8nívelsatisfacçãoProd
Tradicionais

pg8nívelsatisfacçãoArtesanato

pg8nívelsatisfacçãoIgrejase
Capelas

pg8nívelsatisfacçãoOutros
Monumentos

pg8nívelsatisfacçãoCantares
DançasT

pg8nívelsatisfacçãoRomarias

pg8nívelsatisfacçãoFestas

pg8nívelsatisfacçãoFeiras

pg8nívelsatisfacçãoPq
MercadosLocais

pg8nívelsatisfacçãoAntInst
Industriais

pg8nívelsatisfacçãoAldeias
VilasPreserv

pg8nívelsatisfacção
Tranquilidade

pg8nívelsatisfacçãoRuralidade

pg8nívelsatisfacçãoNatureza

pg8nívelsatisfacção
Hospitalidade

pg8nívelsatisfacçãoAmbiente
Despoluído

pg8nívelsatisfacçãoPraia
PiscinaFluvial

pg8nívelsatisfacçãoPercursos
ParaPasseios

pg8nívelsatisfacçãoNavegação
Recreativa

pg8nívelsatisfacçãoDesportos
Aquáticos

pg8nívelsatisfacçãoOutrasActi
Desportivas

1 2 3 4 5

Component

Extraction Method: Principal Component Analysis.

5 components extracted.a. 

Total Variance Explained

8,681 36,170 36,170 8,681 36,170 36,170 5,601 23,336 23,336

2,233 9,302 45,472 2,233 9,302 45,472 2,897 12,070 35,406

1,715 7,147 52,619 1,715 7,147 52,619 2,379 9,911 45,316

1,524 6,352 58,971 1,524 6,352 58,971 2,265 9,437 54,753

1,188 4,949 63,920 1,188 4,949 63,920 2,200 9,166 63,920

,941 3,921 67,840

,863 3,595 71,435

,757 3,153 74,588

,666 2,775 77,363

,614 2,557 79,920

,598 2,493 82,413

,579 2,413 84,826

,509 2,122 86,948

,437 1,819 88,767

,385 1,605 90,371

,354 1,474 91,845

,324 1,351 93,197

,322 1,342 94,538

,290 1,207 95,746

,266 1,109 96,854

,241 1,006 97,860

,214 ,892 98,753

,161 ,672 99,425

,138 ,575 100,000

Componen
t
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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Rotated Component Matrix a

-,091 ,370 ,089 -,011 ,541

,748 ,079 ,127 ,072 ,160

,771 -,071 -,037 -,002 ,102

,825 ,165 ,126 ,192 ,133

,766 ,259 ,102 ,238 ,042

,171 ,812 ,022 ,069 ,174

,272 ,728 -,284 ,019 ,233

,490 ,413 ,362 ,233 ,006

,682 ,362 ,075 ,206 ,057

,527 ,267 ,574 ,077 ,098

,630 ,432 ,380 ,189 -,035

,715 ,178 ,259 ,044 ,039

,662 ,228 ,161 ,177 -,049

,249 ,618 ,259 -,038 ,067

-,007 ,332 ,144 -,079 ,660

,268 ,412 ,380 ,166 ,343

,232 -,092 -,040 ,060 ,785

,587 -,048 ,272 ,074 ,421

,223 ,168 ,523 ,055 ,519

,145 -,140 ,781 ,104 ,038

,222 ,198 ,508 ,236 ,344

,210 -,129 -,067 ,790 ,081

,123 ,052 ,144 ,848 -,048

,163 ,210 ,261 ,729 ,018

pg8nívelsatisfacçãoPaisagens
Naturais

pg8nívelsatisfacçãoPaisAgric
Tradic

pg8nívelsatisfacçãoGastronomia

pg8nívelsatisfacçãoProd
Tradicionais

pg8nívelsatisfacçãoArtesanato

pg8nívelsatisfacçãoIgrejase
Capelas

pg8nívelsatisfacçãoOutros
Monumentos

pg8nívelsatisfacçãoCantares
DançasT

pg8nívelsatisfacçãoRomarias

pg8nívelsatisfacçãoFestas

pg8nívelsatisfacçãoFeiras

pg8nívelsatisfacçãoPq
MercadosLocais

pg8nívelsatisfacçãoAntInst
Industriais

pg8nívelsatisfacçãoAldeias
VilasPreserv

pg8nívelsatisfacção
Tranquilidade

pg8nívelsatisfacçãoRuralidade

pg8nívelsatisfacçãoNatureza

pg8nívelsatisfacção
Hospitalidade

pg8nívelsatisfacçãoAmbiente
Despoluído

pg8nívelsatisfacçãoPraia
PiscinaFluvial

pg8nívelsatisfacçãoPercursos
ParaPasseios

pg8nívelsatisfacçãoNavegação
Recreativa

pg8nívelsatisfacçãoDesportos
Aquáticos

pg8nívelsatisfacçãoOutrasActi
Desportivas

1 2 3 4 5

Component

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Rotation converged in 9 iterations.a. 
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pg8nívelsatisfacçãoFestas
pg8nívelsatisfacçãoFeiras

pg8nívelsatisfacçãoPraiaPiscinaFluvial

pg8nívelsatisfacçãoPqMercadosLocais

pg8nívelsatisfacçãoCantaresDançasT

pg8nívelsatisfacçãoProdTradicionais
pg8nívelsatisfacçãoAmbienteDespoluídopg8nívelsatisfacçãoPercursosParaPasseios

pg8nívelsatisfacçãoArtesanato

pg8nívelsatisfacçãoHospitalidade

pg8nívelsatisfacçãoPaisAgricTradic

pg8nívelsatisfacçãoRuralidade

pg8nívelsatisfacçãoRomarias

pg8nívelsatisfacçãoAldeiasVilasPreserv

pg8nívelsatisfacçãoGastronomia

pg8nívelsatisfacçãoOutrasActiDesportivas
pg8nívelsatisfacçãoIgrejaseCapelas

pg8nívelsatisfacçãoDesportosAquáticos

pg8nívelsatisfacçãoTranquilidade

pg8nívelsatisfacçãoPaisagensNaturais

pg8nívelsatisfacçãoNatureza

pg8nívelsatisfacçãoOutrosMonumentos

pg8nívelsatisfacçãoNavegaçãoRecreativa

Component 31,0 0,5 0,0 -0,5 -1,0

C
om

po
ne

nt
 2

1,0

0,5

0,0

-0,5

-1,0

Component 1
1,00,50,0-0,5-1,0

Component Plot in Rotated Space

Component Transformation Matrix

,744 ,406 ,366 ,279 ,264

-,336 ,535 ,014 -,478 ,611

-,468 -,242 ,542 ,543 ,366

-,301 ,653 -,307 ,543 -,305

,154 -,253 -,691 ,322 ,575

Componen
1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
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Anexo 5.4.E. Análise de Clusters sobre os resultados da factorial 
- Análise hierárquica de clusters – Dendograma utilizando o método de Ward 
 
 
                      Rescaled Distance Cluster Combine 
 
   C A S E    0         5        10        15        20        25 
  Label  Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 
 
         151   òø 
         153   òú 
          84   òú 
         102   òú 
          35   òôòø 
          36   òú ó 
          39   òú ó 
          87   ò÷ ùòòòòòòòòòø 
         122   òø ó         ó 
         152   òú ó         ó 
          90   òôò÷         ó 
          96   ò÷           ó 
          34   òø           ó 
         143   òôòø         ó 
         113   òú ó         ó 
         150   ò÷ ó         ùòòòòòòòòòòòòòòòòòø 
         128   òø ùòòòòòø   ó                 ó 
         146   òú ó     ó   ó                 ó 
         142   òú ó     ó   ó                 ó 
         148   òú ó     ó   ó                 ó 
         130   òôò÷     ó   ó                 ó 
          88   ò÷       ó   ó                 ó 
          30   òø       ó   ó                 ó 
          38   òú       ó   ó                 ó 
          49   òôòòòòòø ùòòò÷                 ó 
          78   òú     ó ó                     ó 
         118   òú     ó ó                     ó 
          44   òú     ó ó                     ó 
          69   òú     ó ó                     ó 
          92   òú     ó ó                     ó 
          79   ò÷     ó ó                     ó 
           8   òø     ó ó                     ó 
          27   òú     ùò÷                     ó 
         145   òú     ó                       ó 
         154   òôòø   ó                       ó 
          98   òú ó   ó                       ó 
         125   òú ó   ó                       ó 
         147   òú ó   ó                       ó 
          45   òú ó   ó                       ùòòòòòòòòòòòòòø 
          48   òú ó   ó                       ó             ó 
         131   òú ó   ó                       ó             ó 
         140   ò÷ ùòòò÷                       ó             ó 
          40   òø ó                           ó             ó 
          53   òú ó                           ó             ó 
          95   òú ó                           ó             ó 
          83   òú ó                           ó             ó 
          15   òú ó                           ó             ó 
         124   òú ó                           ó             ó 
           2   òôò÷                           ó             ó 
          11   òú                             ó             ó 
         138   òú                             ó             ó 
           9   òú                             ó             ó 
         126   òú                             ó             ó 
          41   òú                             ó             ó 
         149   òú                             ó             ó 
          42   ò÷                             ó             ó 
          33   òø                             ó             ó 
          61   òôòø                           ó             ó 
          28   òú ó                           ó             ó 
         135   òú ó                           ó             ó 
          29   òú ó                           ó             ó 
          82   òú ó                           ó             ó 
         100   ò÷ ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷             ó 
          81   òø ó                                         ó 
         132   òú ó                                         ó 
         129   òú ó                                         ó 
          19   òú ó                                         ó 
          56   òôò÷                                         ó 
          85   òú                                           ó 
         141   òú                                           ó 
          97   òú                                           ó 
         108   òú                                           ó 
          25   òú                                           ó 
          86   òú                                           ó 
         106   òú                                           ó 
         136   òú                                           ó 
         139   òú                                           ùòòòø 
          10   òú                                           ó   ó 
          73   òú                                           ó   ó 
         109   òú                                           ó   ó 
         134   ò÷                                           ó   ó 
          80   òø                                           ó   ó 
         105   òôòø                                         ó   ó 
          46   òú ó                                         ó   ó 
         123   òú ó                                         ó   ó 
          47   ò÷ ó                                         ó   ó 
          65   òø ó                                         ó   ó 
          77   òú ùòòòòòòòø                                 ó   ó 
          26   òú ó       ó                                 ó   ó 
          75   òú ó       ó                                 ó   ó 
           4   òú ó       ó                                 ó   ó 
          74   òú ó       ó                                 ó   ó 
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          76   òôò÷       ó                                 ó   ó 
          55   òú         ó                                 ó   ó 
          64   òú         ó                                 ó   ó 
          22   òú         ó                                 ó   ó 
          66   òú         ó                                 ó   ó 
           5   òú         ó                                 ó   ó 
          70   òú         ó                                 ó   ó 
          37   òú         ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòø           ó   ó 
          72   òú         ó                     ó           ó   ó 
          14   ò÷         ó                     ó           ó   ó 
          23   òø         ó                     ó           ó   ó 
         120   òú         ó                     ó           ó   ó 
          67   òú         ó                     ó           ó   ó 
          57   òú         ó                     ó           ó   ó 
           7   òôòòòòòø   ó                     ó           ó   ó 
         137   òú     ó   ó                     ó           ó   ó 
          18   òú     ó   ó                     ó           ó   ó 
          60   ò÷     ó   ó                     ó           ó   ó 
          51   òø     ó   ó                     ó           ó   ó 
          52   òú     ó   ó                     ó           ó   ó 
          58   òú     ùòòò÷                     ó           ó   ó 
          32   òú     ó                         ó           ó   ó 
          63   òú     ó                         ó           ó   ó 
          24   òôòø   ó                         ùòòòòòòòòòòò÷   ó 
          17   òú ó   ó                         ó               ó 
          59   òú ó   ó                         ó               ó 
          13   òú ó   ó                         ó               ó 
           6   òú ùòòò÷                         ó               ó 
          43   ò÷ ó                             ó               ó 
          31   òø ó                             ó               ó 
          71   òú ó                             ó               ó 
          20   òú ó                             ó               ó 
          54   òôò÷                             ó               ó 
          50   òú                               ó               ó 
          99   ò÷                               ó               ó 
           3   òûòø                             ó               ó 
          68   ò÷ ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòø         ó               ó 
          21   òûò÷                   ó         ó               ó 
          62   ò÷                     ó         ó               ó 
         112   òø                     ùòòòòòòòòò÷               ó 
         119   òú                     ó                         ó 
         133   òôòø                   ó                         ó 
         144   ò÷ ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷                         ó 
           1   òûò÷                                             ó 
          12   ò÷                                               ó 
         101   òø                                               ó 
         115   òú                                               ó 
         110   òú                                               ó 
         111   òôòòòòòòòòòòòòòòòø                               ó 
          16   òú               ó                               ó 
         117   ò÷               ó                               ó 
          93   òø               ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷ 
          94   òú               ó 
          91   òôòòòø           ó 
          89   ò÷   ó           ó 
         116   òø   ùòòòòòòòòòòò÷ 
         127   òú   ó 
         103   òôòòò÷ 
         121   òú 
         107   òú 
         114   òú 
         104   ò÷ 
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Anexo 5.4.F. Análise de Clusters sobre os resultados da factorial 
- Análise não hierárquica de clusters – Técnica de k-means (com os 5 componentes; 2 clusters) 
 

 
 
 
 

ANOVA

13,164 1 ,920 152 14,309 ,000

17,733 1 ,890 152 19,927 ,000

33,924 1 ,783 152 43,303 ,000

5,481 1 ,971 152 5,647 ,019

,086 1 1,006 152 ,086 ,770

REGR factor score
1 for analysis 1

REGR factor score
2 for analysis 1

REGR factor score
3 for analysis 1

REGR factor score
4 for analysis 1

REGR factor score
5 for analysis 1

Mean Square df

Cluster

Mean Square df

Error

F Sig.

The F tests should be used only for descriptive purposes because the clusters have been chosen to maximize
the differences among cases in different clusters. The observed significance levels are not corrected for this
and thus cannot be interpreted as tests of the hypothesis that the cluster means are equal.

Final Cluster Centers

-1,17354 ,07284

1,36205 -,08454

1,88388 -,11693

,75722 -,04700

,09488 -,00589

REGR factor score
1 for analysis 1

REGR factor score
2 for analysis 1

REGR factor score
3 for analysis 1

REGR factor score
4 for analysis 1

REGR factor score
5 for analysis 1

1 2

Cluster

Number of Cases in each Cluster

9,000

145,000

154,000

,000

1

2

Cluster

Valid

Missing
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Anexo 5.4.G. Análise de Clusters sobre os resultados da factorial 
- Análise não hierárquica de clusters – Técnica de k-means (com os cinco componentes; três clusters) 
 
Iteration History(a) 
 
 
 
 

Iteration 

Change in Cluster Centers 

1 2 3 
1 2,333 2,601 2,309
2 ,469 ,065 ,291
3 ,000 ,000 ,000

 
a  Convergence achieved due to no or small change in cluster centers. The maximum absolute coordinate change for any center is ,000. The current 
iteration is 3. The minimum distance between initial centers is 5,899. 
 
 
 
 
 Final Cluster Centers 
 

  

Cluster 

1 2 3 
REGR factor score   
1 for analysis 1 ,53256 ,00190 -1,10127

REGR factor score   
2 for analysis 1 ,26202 -,10874 1,54198

REGR factor score   
3 for analysis 1 ,25231 -,14797 2,30683

REGR factor score   
4 for analysis 1 2,68522 -,28995 ,13863

REGR factor score   
5 for analysis 1 ,26650 -,01267 -,29232

 
 
 
 
 ANOVA 
 

  

Cluster Error F Sig. 

Mean Square df Mean Square df Mean Square df 
REGR factor score   
1 for analysis 1 6,230 2 ,931 151 6,694 ,002 

REGR factor score   
2 for analysis 1 9,589 2 ,886 151 10,820 ,000 

REGR factor score   
3 for analysis 1 20,527 2 ,741 151 27,688 ,000 

REGR factor score   
4 for analysis 1 56,131 2 ,270 151 208,056 ,000 

REGR factor score   
5 for analysis 1 ,807 2 1,003 151 ,805 ,449 

The F tests should be used only for descriptive purposes because the clusters have been chosen to maximize the differences among cases in different 
clusters. The observed significance levels are not corrected for this and thus cannot be interpreted as tests of the hypothesis that the cluster means are 
equal. 
 
Number of Cases in each Cluster 
 

Cluster 

1 14,000 

2 133,000 

3 7,000 

Valid 154,000 

Missing ,000 
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Anexo 5.4.H. Análise de Clusters sobre os resultados da factorial 
- Análise não hierárquica de clusters – Técnica de k-means (com quatro factores) 
 
 
Initial Cluster Centers 
 

  

Cluster 

1 2 3 
REGR factor score   
1 for analysis 1 -1,01230 3,58383 -1,41124

REGR factor score   
2 for analysis 1 -,40302 1,44998 2,25478

REGR factor score   
3 for analysis 1 -,60168 ,70574 3,85762

REGR factor score   
4 for analysis 1 3,61241 -1,28841 ,58223

 
  
 
 
Iteration History(a) 
 

Iteration 

Change in Cluster Centers 

1 2 3 
1 3,436 3,016 3,252
2 ,200 ,510 ,462
3 ,138 ,494 ,280
4 ,028 ,234 ,093
5 ,037 ,133 ,083
6 ,039 ,249 ,070
7 ,025 ,123 ,000
8 ,000 ,000 ,000

a  Convergence achieved due to no or small change in cluster centers. The maximum absolute coordinate change for any center is ,000. The current 
iteration is 8. The minimum distance between initial centers is 6,024. 
 
Cluster Membership 
 

Case Number Cluster Distance  Case Number Cluster Distance 
1 1 2,644 24 1 1,394 
2 1 ,617 25 3 ,669 
3 3 2,957 26 1 1,547 
4 1 1,500 27 1 1,094 
5 1 ,877 28 3 1,642 
6 1 1,220 29 3 1,078 
7 1 ,795 30 1 1,875 
8 1 ,612 31 1 ,976 
9 1 ,447 32 1 1,529 
10 3 ,644 33 3 ,910 
11 1 ,617 34 1 1,794 
12 1 4,259 35 3 1,235 
13 1 1,296 36 3 ,542 
14 1 ,699 37 1 1,048 
15 1 ,617 38 1 2,206 
16 2 2,176 39 3 ,712 
17 1 1,385 40 1 ,939 
18 1 1,090 41 1 ,945 
19 3 ,405 42 1 ,791 
20 1 ,454 43 1 ,630 
21 3 4,430 44 1 1,611 
22 1 ,946 45 1 ,774 
23 1 1,822  46 1 ,941 
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Case Number Cluster Distance  Case Number Cluster Distance 
47 1 1,530  101 2 2,894 
48 1 ,848 102 3 ,632 
49 1 1,606 103 2 1,650 
50 1 ,510 104 2 2,539 
51 1 1,012 105 2 2,444 
52 1 ,797 106 3 ,710 
53 1 ,839 107 2 ,927 
54 1 ,452 108 3 ,939 
55 1 1,122 109 3 ,520 
56 3 ,424 110 2 2,154 
57 3 1,391 111 2 1,587 
58 1 ,841 112 1 3,266 
59 1 1,385 113 1 1,739 
60 3 2,142 114 2 1,019 
61 3 1,594 115 2 2,663 
62 3 4,083 116 2 1,511 
63 1 1,733 117 2 1,526 
64 1 ,882 118 3 2,078 
65 1 2,245 119 1 3,234 
66 1 1,313 120 3 1,192 
67 1 1,569 121 2 1,708 
68 3 2,830 122 3 1,658 
69 1 1,455 123 1 1,558 
70 1 ,776 124 1 ,617 
71 1 ,858 125 1 1,036 
72 1 1,186 126 1 ,871 
73 3 ,644 127 2 2,048 
74 1 1,060 128 1 1,491 
75 1 1,403 129 3 1,289 
76 1 1,870 130 1 1,018 
77 1 2,245 131 1 ,555 
78 3 2,059 132 3 ,889 
79 1 2,270 133 1 3,624 
80 1 2,047 134 3 ,418 
81 3 ,903 135 3 1,351 
82 3 1,010 136 3 ,603 
83 1 1,105 137 1 ,962 
84 3 ,632 138 1 ,564 
85 3 ,514 139 3 ,444 
86 3 ,677 140 3 1,000 
87 3 ,286 141 3 ,589 
88 1 2,111 142 1 1,567 
89 3 2,101 143 1 2,076 
90 2 1,831 144 1 2,872 
91 2 1,563 145 1 ,680 
92 1 2,454 146 1 1,491 
93 2 1,189 147 1 ,740 
94 2 1,545 148 1 1,589 
95 3 ,933 149 1 1,073 
96 2 2,226 150 1 1,831 
97 3 ,546 151 3 ,751 
98 1 1,004 152 1 1,669 
99 2 1,550 153 3 ,751 
100 3 ,731 154 1 ,764 
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Final Cluster Centers 
 

  
Cluster 

1 2 3 
REGR factor score   1 for analysis 1 -,28757 2,05338 -,34264 

REGR factor score   2 for analysis 1 ,03517 ,71466 -,37801 

REGR factor score   3 for analysis 1 -,66615 ,39637 1,10205 

REGR factor score   4 for analysis 1 ,08901 ,57443 -,42003 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distances between Final Cluster Centers 
 

Cluster 1 2 3 
1  2,703 1,887 
2 2,703  2,902 
3 1,887 2,902  

 
 
 
 
 
 

 
ANOVA 

 

  

Cluster Error F Sig. 

Mean Square df Mean Square df Mean Square df 

REGR factor score   
1 for analysis 1 48,502 2 ,371 151 130,794 ,000 

REGR factor score   
2 for analysis 1 8,448 2 ,901 151 9,373 ,000 

REGR factor score   
3 for analysis 1 49,030 2 ,364 151 134,758 ,000 

REGR factor score   
4 for analysis 1 7,706 2 ,911 151 8,457 ,000 

The F tests should be used only for descriptive purposes because the clusters have been chosen to maximize the differences among cases in different 
clusters. The observed significance levels are not corrected for this and thus cannot be interpreted as tests of the hypothesis that the cluster means are 
equal. 
 
 
 
 
 
 
 

Number of Cases in each Cluster 
 

Cluster 1 88,000 
2 20,000 
3 46,000 

Valid 154,000 
Missing ,000 
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Anexo 5.4.I. Apoio à caracterização do perfil dos segmentos obtidos na análise de clusters (pag. 163 – 
Quadro 5.13) 
 

 
 

1 2 3

Count 58 1 18 77
% within Local 75,3% 1,3% 23,4% 100,0%
% within 
Cluster 
Number of 
Case

65,9% 5,0% 39,1% 50,0%

Count 13 19 18 50
% within Local 26,0% 38,0% 36,0% 100,0%
% within 
Cluster 
Number of 
Case

14,8% 95,0% 39,1% 32,5%

Count 17 0 10 27
% within Local 63,0% 0,0% 37,0% 100,0%
% within 
Cluster 
Number of 
Case

19,3% 0,0% 21,7% 17,5%

Count 88 20 46 154
% within Local 57,1% 13,0% 29,9% 100,0%
% within 
Cluster 
Number of 
Case

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 Value df
Asymp. Sig. (2-

sided)

Pearson Chi-
Square

50,975(a) 4 0,000

Likelihood 
Ratio

53,259 4 0,000

Linear-by-
Linear 
Association

5,334 1 0,021

N of Valid 
Cases

154

Crosstab

Cluster Number of Case

Total
Local Dornes

Lago Azul

Ilha do Lombo

Total

Chi-Square Tests
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1 2 3

Count 5 5 1 11
% within 
Período

45,5% 45,5% 9,1% 100,0%

% within 
Cluster 
Number of 
Case

5,7% 25,0% 2,2% 7,1%

Count 19 0 11 30
% within 
Período

63,3% 0,0% 36,7% 100,0%

% within 
Cluster 
Number of 
Case

21,6% 0,0% 23,9% 19,5%

Count 34 7 20 61
% within 
Período

55,7% 11,5% 32,8% 100,0%

% within 
Cluster 
Number of 
Case

38,6% 35,0% 43,5% 39,6%

Count 30 8 14 52
% within 
Período

57,7% 15,4% 26,9% 100,0%

% within 
Cluster 
Number of 
Case

34,1% 40,0% 30,4% 33,8%

Count 88 20 46 154
% within 
Período

57,1% 13,0% 29,9% 100,0%

% within 
Cluster 
Number of 
Case

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 Value df
Asymp. Sig. (2-

sided)

Pearson Chi-
Square

16,029(a) 6 0,014

Likelihood 
Ratio

16,957 6 0,009

Linear-by-
Linear 
Association

0,000 1 1,000

N of Valid 
Cases

154

Cluster Number of Case

Total
Período  manhã 

semana

manhã fim de 
semana

tarde semana

tarde fim de 
semana

Total

Chi-Square Tests

a. 3 cells (25,0%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 1,43.
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1 2 3

Count 49 10 18 77
% within 
Género

63,6% 13,0% 23,4% 100,0%

% within 
Cluster 
Number of 
Case

55,7% 50,0% 39,1% 50,0%

Count 39 10 28 77
% within 
Género

50,6% 13,0% 36,4% 100,0%

% within 
Cluster 
Number of 
Case

44,3% 50,0% 60,9% 50,0%

Count 88 20 46 154
% within 
Género

57,1% 13,0% 29,9% 100,0%

% within 
Cluster 
Number of 
Case

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 Value df
Asymp. Sig. (2-

sided)

Pearson Chi-
Square

3,310(a) 2 0,191

Likelihood 
Ratio

3,330 2 0,189

Linear-by-
Linear 
Association

3,243 1 0,072

N of Valid 
Cases

154

 

Cluster Number of Case

Total
Género masculino

feminino

Total

Chi-Square Tests

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 10,00.

1 2 3

Count 5 0 1 6
% within 
Nacionalidade 83,3% 0,0% 16,7% 100,0%

% within 
Cluster 
Number of 
Case

5,7% 0,0% 2,2% 3,9%

Count 83 20 45 148
% within 
Nacionalidade 56,1% 13,5% 30,4% 100,0%

% within 
Cluster 
Number of 
Case

94,3% 100,0% 97,8% 96,1%

Count 88 20 46 154
% within 
Nacionalidade 57,1% 13,0% 29,9% 100,0%

% within 
Cluster 
Number of 
Case

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 Value df
Asymp. Sig. (2-

sided)

Pearson Chi-Square 1,925(a) 2 0,382

Likelihood Ratio 2,681 2 0,262

Linear-by-Linear 
Association 1,210 1 0,271

N of Valid Cases 154

 

Cluster Number of Case

Total
Nacionalidade Outra 

nacionalidade

Portuguesa

Total

Chi-Square Tests

a. 3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is ,78.
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 Chi-Square Tests 
 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Pearson Chi-Square 18,245(a) 10 ,051 

Likelihood Ratio 21,875 10 ,016 
Linear-by-Linear 

Association 10,834 1 ,001 

N of Valid Cases 
152   

a  7 cells (38,9%) have expected count less than 5. The 
 minimum expected count is 1,58. 

 

 
 

 Crosstab
 

Cluster Number of Case Total 

    1 2 3 1 
Count 10 4 14 28
% within Etário 35,7% 14,3% 50,0% 100,0%

15 a 24 anos 

% within Cluster Number of Case 
11,5% 20,0% 31,1% 18,4%

Count 17 3 7 27
% within Etário 63,0% 11,1% 25,9% 100,0%

25 a 34 anos 

% within Cluster Number of Case 
19,5% 15,0% 15,6% 17,8%

Count 24 5 18 47
% within Etário 51,1% 10,6% 38,3% 100,0%

35 a 44 anos 

% within Cluster Number of Case 
27,6% 25,0% 40,0% 30,9%

Count 17 5 3 25
% within Etário 68,0% 20,0% 12,0% 100,0%

45 a 54 anos 

% within Cluster Number of Case 
19,5% 25,0% 6,7% 16,4%

Count 9 1 3 13
% within Etário 69,2% 7,7% 23,1% 100,0%

55 a 64 anos 

% within Cluster Number of Case 
10,3% 5,0% 6,7% 8,6%

Count 10 2 0 12
% within Etário 83,3% 16,7% ,0% 100,0%

Etário 

maiores de 64 anos 

% within Cluster Number of Case 
11,5% 10,0% ,0% 7,9%

Count 87 20 45 152
% within Etário 57,2% 13,2% 29,6% 100,0%

Total 

% within Cluster Number of Case 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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1 2 3

Count 9 2 3 14
% within 
Graudeensino 64,3% 14,3% 21,4% 100,0%

% within 
Cluster  
Number of 
Case

11,3% 10,0% 6,8% 9,7%

Count 2 1 2 5
% within 
Graudeensino 40,0% 20,0% 40,0% 100,0%

% within 
Cluster  
Number of 
Case

2,5% 5,0% 4,5% 3,5%

Count 15 7 12 34
% within 
Graudeensino 44,1% 20,6% 35,3% 100,0%

% within 
Cluster  
Number of 
Case

18,8% 35,0% 27,3% 23,6%

Count 27 8 10 45
% within 
Graudeensino 60,0% 17,8% 22,2% 100,0%

% within 
Cluster  
Number of 
Case

33,8% 40,0% 22,7% 31,3%

Count 27 2 17 46
% within 
Graudeensino 58,7% 4,3% 37,0% 100,0%

% within 
Cluster  
Number of 
Case

33,8% 10,0% 38,6% 31,9%

Count 80 20 44 144
% within 
Graudeensino 55,6% 13,9% 30,6% 100,0%

% within 
Cluster  
Number of 
Case

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 Value df
Asymp. Sig. (2-

sided)

Pearson Chi-
Square

8,609(a) 8 0,376

Likelihood 
Ratio

9,685 8 0,288

Linear-by-
Linear 
Association

0,006 1 0,939

N of Valid 
Cases 144

 

Cluster Number of Case

Total
Grau de 
ensino 
atingido

1º ciclo 
ensbásico ou 
não completou

2º ciclo básico

3º ciclo básico

secundário

ensino superior 
e graduações

Total

Chi-Square Tests

a. 6 cells (40,0%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is ,69.
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1 2 3

Count 46 18 32 96
% within 
Residência

47,9% 18,8% 33,3% 100,0%

% within 
Cluster 
Number of 
Case

55,4% 94,7% 72,7% 65,8%

Count 29 1 10 40
% within 
Residência

72,5% 2,5% 25,0% 100,0%

% within 
Cluster 
Number of 
Case

34,9% 5,3% 22,7% 27,4%

Count 8 0 2 10
% within 
Residência

80,0% 0,0% 20,0% 100,0%

% within 
Cluster 
Number of 
Case

9,6% 0,0% 4,5% 6,8%

Count 83 19 44 146
% within 
Residência

56,8% 13,0% 30,1% 100,0%

% within 
Cluster 
Number of 
Case

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 Value df
Asymp. Sig. (2-

sided)

Pearson Chi-
Square

12,157(a) 4 0,016

Likelihood 
Ratio

14,765 4 0,005

Linear-by-
Linear 
Association

5,038 1 0,025

N of Valid 
Cases

146

 

Cluster Number of Case

Total
Residência Na Região de  

Lisboa

Fora da Região 
de Lisboa

Fora de 
Portugal

Total

Chi-Square Tests

a. 2 cells (22,2%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 1,30.

1 2 3

Count 31 4 14 49
% within 
Exerceprof

63,3% 8,2% 28,6% 100,0%

% within 
Cluster 
Number of 
Case

35,6% 20,0% 30,4% 32,0%

Count 56 16 32 104
% within 
Exerceprof

53,8% 15,4% 30,8% 100,0%

% within 
Cluster 
Number of 
Case

64,4% 80,0% 69,6% 68,0%

Count 87 20 46 153
% within 
Exerceprof

56,9% 13,1% 30,1% 100,0%

% within 
Cluster 
Number of 
Case

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 Value df
Asymp. Sig. (2-

sided)

Pearson Chi-
Square

1,902(a) 2 0,386

Likelihood 
Ratio

2,010 2 0,366

Linear-by-
Linear 
Association

0,560 1 0,454

N of Valid 
Cases

153

 

Cluster Number of Case

Total
Exerce 
profissão

Não

Sim

Total

Chi-Square Tests

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 6,41.
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1 2 3

Count 49 2 21 72
% within 
Ligafectiva

68,1% 2,8% 29,2% 100,0%

% within 
Cluster  
Number of 
Case

57,0% 10,0% 45,7% 47,4%

Count 37 18 25 80
% within 
Ligafectiva

46,3% 22,5% 31,3% 100,0%

% within 
Cluster  
Number of 
Case

43,0% 90,0% 54,3% 52,6%

Count 86 20 46 152
% within 
Ligafectiva

56,6% 13,2% 30,3% 100,0%

% within 
Cluster  
Number of 
Case

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 Value df
Asymp. Sig. (2-

sided)

Pearson Chi-
Square

14,441(a) 2 0,001

Likelihood 
Ratio

16,329 2 0,000

Linear-by-
Linear 
Association

2,688 1 0,101

N of Valid 
Cases

152

 

Cluster Number of Case

Total
Ligafectiva Não

Sim

Total

Chi-Square Tests

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 9,47.

1 2 3

Count 33 0 6 39
% within 
pr imeirautili

84,6% 0,0% 15,4% 100,0%

% within 
Cluster 
Number of 
Case

37,5% 0,0% 13,0% 25,3%

Count 55 20 40 115
% within 
pr imeirautili

47,8% 17,4% 34,8% 100,0%

% within 
Cluster 
Number of 
Case

62,5% 100,0% 87,0% 74,7%

Count 88 20 46 154
% within 
pr imeirautili

57,1% 13,0% 29,9% 100,0%

% within 
Cluster 
Number of 
Case

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 Value df
Asymp. Sig. (2-

sided)

Pearson Chi-
Square

17,349(a) 2 0,000

Likelihood 
Ratio

22,231 2 0,000

Linear-by-
Linear 
Association

11,479 1 0,001

N of Valid 
Cases

154

 

Cluster Number of Case

Total
Visita pela 
primeira vez?

é a primeira 
vez

revisita

Total

Chi-Square Tests

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 5,06.
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1 3

Count 1 0 1
% within tencionavoltardp1ªvisita 100,0% 0,0% 100,0%
% within Cluster Number of Case 3,0% 0,0% 2,6%
Count 3 0 3
% within tencionavoltardp1ªvisita 100,0% 0,0% 100,0%
% within Cluster Number of Case 9,1% 0,0% 7,7%
Count 15 4 19
% within tencionavoltardp1ªvisita 78,9% 21,1% 100,0%
% within Cluster Number of Case 45,5% 66,7% 48,7%
Count 14 2 16
% within tencionavoltardp1ªvisita 87,5% 12,5% 100,0%
% within Cluster Number of Case 42,4% 33,3% 41,0%
Count 33 6 39
% within tencionavoltardp1ªvisita 84,6% 15,4% 100,0%
% within Cluster Number of Case 100,0% 100,0% 100,0%

 

Cluster Number of Case

Total
Tenciona 
voltar após a 
primeira 
visita?

Não

Pouco 
provavelmente

Provavelmente 
sim

Sim

Total

 Value df
Asymp. Sig. (2-

sided)

Pearson Chi-
Square

1,298(a) 3 0,730

Likelihood 
Ratio

1,874 3 0,599

Linear-by-
Linear 
Association

0,036 1 0,850

N of Valid 
Cases 39

Chi-Square Tests

a. 6 cells (75,0%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is ,15.

1 2 3

Count 43 0 9 52
% within Qtotempotencionapermanecer 82,7% 0,0% 17,3% 100,0%
% within Cluster Number of Case 49,4% 0,0% 19,6% 34,0%
Count 18 4 14 36
% within Qtotempotencionapermanecer 50,0% 11,1% 38,9% 100,0%
% within Cluster Number of Case 20,7% 20,0% 30,4% 23,5%
Count 10 9 10 29
% within Qtotempotencionapermanecer 34,5% 31,0% 34,5% 100,0%
% within Cluster Number of Case 11,5% 45,0% 21,7% 19,0%
Count 15 4 13 32
% within Qtotempotencionapermanecer 46,9% 12,5% 40,6% 100,0%
% within Cluster Number of Case 17,2% 20,0% 28,3% 20,9%
Count 1 3 0 4
% within Qtotempotencionapermanecer 25,0% 75,0% 0,0% 100,0%
% within Cluster Number of Case 1,1% 15,0% 0,0% 2,6%
Count 87 20 46 153
% within Qtotempotencionapermanecer 56,9% 13,1% 30,1% 100,0%
% within Cluster Number of Case 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 

Cluster Number of Case

Total
Quanto tempo 
tenciona 
permanecer?

um dia

1 a 3 noites

uma semana

15 dias

um mês

Total

 Value df
Asymp. Sig. (2-

sided)

Pearson Chi-
Square

42,359(a) 8 0,000

Likelihood 
Ratio

42,355 8 0,000

Linear-by-
Linear 
Association

9,331 1 0,002

N of Valid 
Cases

153

Chi-Square Tests

a. 6 cells (40,0%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is ,52.
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1 2 3

Count 70 18 36 124
% within Comotomouconhecimento

56,5% 14,5% 29,0% 100,0%

% within Cluster Number of Case 80,5% 90,0% 85,7% 83,2%
Count 17 2 6 25
% within Comotomouconhecimento 68,0% 8,0% 24,0% 100,0%

% within Cluster Number of Case 19,5% 10,0% 14,3% 16,8%
Count 87 20 42 149
% within Comotomouconhecimento 58,4% 13,4% 28,2% 100,0%

% within Cluster Number of Case 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 

Cluster Number of Case

Total
Como tomou 
conhecimento?

Sugestão

Outra

Total

 Value df
Asymp. Sig. (2-

sided)

Pearson Chi-
Square

1,320(a) 2 0,517

Likelihood 
Ratio

1,400 2 0,497

Linear-by-
Linear 
Association

0,733 1 0,392

N of Valid 
Cases 149

Chi-Square Tests

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 3,36.

1 2 3

Count 1 1 0 2
% within Tencionarecomendarvisita 50,0% 50,0% 0,0% 100,0%
% within Cluster Number of Case 1,2% 5,0% 0,0% 1,4%
Count 17 0 4 21
% within Tencionarecomendarvisita 81,0% 0,0% 19,0% 100,0%
% within Cluster Number of Case 20,2% 0,0% 9,1% 14,2%
Count 66 19 40 125
% within Tencionarecomendarvisita 52,8% 15,2% 32,0% 100,0%
% within Cluster Number of Case 78,6% 95,0% 90,9% 84,5%
Count 84 20 44 148
% within Tencionarecomendarvisita 56,8% 13,5% 29,7% 100,0%
% within Cluster Number of Case 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 

Cluster  Number of Case

Total
Tenciona 
recomendar a 
visita?

Pouco provavelmente

Provavelmente sim

Sim

Total

 Value df
Asymp. Sig. (2-

sided)

Pearson Chi-
Square

9,215(a) 4 0,056

Likelihood 
Ratio

11,692 4 0,020

Linear-by-
Linear 
Association

3,440 1 0,064

N of Valid 
Cases 148

Chi-Square Tests

a. 4 cells (44,4%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is ,27.
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1 2 3

Count 62 18 40 120
% within Gastos 51,7% 15,0% 33,3% 100,0%
% within Cluster Number of Case 71,3% 90,0% 88,9% 78,9%
Count 17 2 3 22
% within Gastos 77,3% 9,1% 13,6% 100,0%
% within Cluster Number of Case 19,5% 10,0% 6,7% 14,5%
Count 8 0 2 10
% within Gastos 80,0% 0,0% 20,0% 100,0%
% within Cluster Number of Case 9,2% 0,0% 4,4% 6,6%
Count 87 20 45 152
% within Gastos 57,2% 13,2% 29,6% 100,0%
% within Cluster Number of Case 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 

Cluster Number of Case

Total
Gastos Menos de 50 euros

entre 50 e 74 euros

Outra

Total

 Value df
Asymp. Sig. (2-

sided)

Pearson Chi-
Square

7,771(a) 4 0,100

Likelihood 
Ratio

9,373 4 0,052

Linear-by-
Linear 
Association

5,157 1 0,023

N of Valid 
Cases

152

Chi-Square Tests

a. 3 cells (33,3%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 1,32.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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Anexo 5.4.J. - Caracterização do perfil dos segmentos obtidos na análise de clusters face à percepção de 
atracção pelas amenidades rurais (página 159 – Quadro 5.14) 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

1 2 3  Value df
Asymp. Sig. (2-

sided)

Count 78 10 40 128 Pearson Chi-
Square

18,025(a) 2 0,000

% within pg6AtracçõesPaisAgricTradic 60,9% 7,8% 31,3% 100,0% Likelihood 
Ratio

14,178 2 0,001

% within Cluster Number of Case
88,6% 50,0% 87,0% 83,1%

Linear-by-
Linear 
Association

0,552 1 0,458

Count 10 10 6 26 N of Valid 
Cases

154

% within pg6AtracçõesPaisAgricTradic 38,5% 38,5% 23,1% 100,0%

% within Cluster Number of Case 11,4% 50,0% 13,0% 16,9%
Count 88 20 46 154
% within pg6AtracçõesPaisAgricTradic 57,1% 13,0% 29,9% 100,0%
% within Cluster Number of Case 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 3,38.

Chi-Square Tests

Crosstab

 

Cluster Number of Case

Total
Paisagens 
Agrícolas 

Tradicionais

Não considera atracção

Sim, é atracção

Total

1 2 3  Value df
Asymp. Sig. (2-

sided)

Count 70 5 36 111 Pearson Chi-
Square

25,337(a) 2 0,000

% within pg6AtracçõesGastronomia
63,1% 4,5% 32,4% 100,0%

Likelihood 
Ratio

22,571 2 0,000

% within Cluster Number of Case
79,5% 25,0% 78,3% 72,1%

Linear-by-
Linear 
Association

0,560 1 0,454

Count
18 15 10 43

N of Valid 
Cases

154

% within pg6AtracçõesGastronomia 41,9% 34,9% 23,3% 100,0%

% within Cluster Number of Case 20,5% 75,0% 21,7% 27,9%
Count 88 20 46 154
% within pg6AtracçõesGastronomia 57,1% 13,0% 29,9% 100,0%
% within Cluster Number of Case 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Chi-Square Tests

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 5,58.

 

Cluster Number of Case

Total
Gastronomia Não 

considera 
atracção

Sim, é 
atracção

Total

1 2 3  Value df
Asymp. Sig. (2-

sided)

Count 82 11 45 138 Pearson Chi-
Square

30,273(a) 2 0,000

% within pg6AtracçõesProdTradicionais 59,4% 8,0% 32,6% 100,0% Likelihood 
Ratio

21,767 2 0,000

% within Cluster Number of Case
93,2% 55,0% 97,8% 89,6%

Linear-by-
Linear 
Association

0,035 1 0,851

Count
6 9 1 16

N of Valid 
Cases

154

% within pg6AtracçõesProdTradicionais
37,5% 56,3% 6,3% 100,0%

% within Cluster Number of Case 6,8% 45,0% 2,2% 10,4%
Count 88 20 46 154
% within pg6AtracçõesProdTradicionais 57,1% 13,0% 29,9% 100,0%
% within Cluster Number of Case 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Chi-Square Tests

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 2,08.

Crosstab

 

Cluster Number of Case

Total
Produtos Tradicionais Não considera 

atracção

Sim, é atracção

Total

1 2 3  Value df
Asymp. Sig. (2-

sided)

Count 10 0 6 16 Pearson Chi-
Square

2,756(a) 2 0,252

% within pg6AtracçõesPaisagensNaturais 62,5% 0,0% 37,5% 100,0% Likelihood 
Ratio

4,800 2 0,091

% within Cluster Number of Case
11,4% 0,0% 13,0% 10,4%

Linear-by-
Linear 
Association

0,012 1 0,915

Count 78 20 40 138 N of Valid 
C

154
% within pg6AtracçõesPaisagensNaturais 56,5% 14,5% 29,0% 100,0%

% within Cluster Number of Case 88,6% 100,0% 87,0% 89,6%
Count 88 20 46 154
% within pg6AtracçõesPaisagensNaturais 57,1% 13,0% 29,9% 100,0%

% within Cluster Number of Case 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Chi-Square Tests

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 2,08.

Crosstab

Cluster Number of Case

Total
Paisagens 
Naturais

Não considera 
atracção

Sim, é atracção

Total
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1 2 3  Value df
Asymp. Sig. (2-

sided)

Count 82 14 46 142 Pearson Chi-Square 17,732(a) 2 0,000

% within pg6AtracçõesArtesanato 57,7% 9,9% 32,4% 100,0% Likelihood Ratio 16,046 2 0,000

% within Cluster Number of Case
93,2% 70,0% 100,0% 92,2%

Linear-by-Linear 
Association 0,839 1 0,360

Count
6 6 0 12

N of Valid Cases
154

% within pg6AtracçõesArtesanato
50,0% 50,0% 0,0% 100,0%

% within Cluster Number of Case 6,8% 30,0% 0,0% 7,8%
Count 88 20 46 154
% within pg6AtracçõesArtesanato

57,1% 13,0% 29,9% 100,0%

% within Cluster Number of Case

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Chi-Square Tests

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 1,56.

Crosstab

 

Cluster Number of Case

Total
Artesanato Não considera 

atracção

Sim, é atracção

Total

1 2 3

Count
47 9 37 93  Value df

Asymp. Sig. (2-
sided)

% within pg6AtracçõesOutrosMonumentos 50,5% 9,7% 39,8% 100,0% Pearson Chi-Square 11,500(a) 2 0,003
% within Cluster Number of Case 53,4% 45,0% 80,4% 60,4% Likelihood Ratio 12,204 2 0,002
Count 41 11 9 61 Linear-by-Linear 

Association
8,000 1 0,005

% within pg6AtracçõesOutrosMonumentos 67,2% 18,0% 14,8% 100,0% N  of Valid Cases 154
% within Cluster Number of Case

46,6% 55,0% 19,6% 39,6%

Count 88 20 46 154
% within pg6AtracçõesOutrosMonumentos 57,1% 13,0% 29,9% 100,0%
% within Cluster Number of Case 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Chi-Square Tests

a. 0 cells ( ,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 7,92.

Crosstab

 

Cluster Number of Case

Total
Outros Monumentos Não considera atracção

Sim, é atracção

Total

1 2 3  Value df
Asymp. Sig. (2-

sided)

Count 48 9 31 88 Pearson Chi-Square 3,419(a) 2 0,181
% within pg6AtracçõesIgrejaseCapelas 54,5% 10,2% 35,2% 100,0% Likelihood Ratio 3,458 2 0,177
% within Cluster Number of Case

54,5% 45,0% 67,4% 57,1%
Linear-by-Linear 
Association

1,622 1 0,203

Count 40 11 15 66 N of Valid Cases 154
% within pg6AtracçõesIgrejaseCapelas

60,6% 16,7% 22,7% 100,0%

% within Cluster Number of Case 45,5% 55,0% 32,6% 42,9%
Count 88 20 46 154
% within pg6AtracçõesIgrejaseCapelas

57,1% 13,0% 29,9% 100,0%

% within Cluster Number of Case

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Chi-Square Tests

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 8,57.

 

Cluster Number of Case

Total
Igrejas e 
Capelas

Não considera 
atracção

Sim, é atracção

Total

1 2 3  Value df
Asymp. Sig. (2-

sided)

Count 84 15 42 141 Pearson Chi-Square 8,827(a) 2 0,012
% within pg6AtracçõesCantaresDançasT 59,6% 10,6% 29,8% 100,0% Likelihood Ratio 6,925 2 0,031
% within Cluster Number of Case 95,5% 75,0% 91,3% 91,6% Linear-by-Linear 

Association
1,319 1 0,251

Count 4 5 4 13 N of Valid Cases 154

% within pg6AtracçõesCantaresDançasT
30,8% 38,5% 30,8% 100,0%

% within Cluster Number of Case 4,5% 25,0% 8,7% 8,4%

Count 88 20 46 154
% within pg6AtracçõesCantaresDançasT 57,1% 13,0% 29,9% 100,0%
% within Cluster Number of Case 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Chi-Square Tests

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 1,69.

Crosstab

 

Cluster Number of Case

Total
Cantares e Danças 
Tradicionais

Não 
considera 
atracção

Sim, é 
atracção

Total
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1 2 3  Value df
Asymp. Sig. (2-

sided)

Count 80 3 27 110 Pearson Chi-Square 51,223(a) 2 0,000
% within pg6AtracçõesFestas 72,7% 2,7% 24,5% 100,0% Likelihood Ratio 51,372 2 0,000
% within Cluster Number of Case 90,9% 15,0% 58,7% 71,4% Linear-by-Linear 

Association
21,015 1 0,000

Count 8 17 19 44 N of Valid Cases 154
% within pg6AtracçõesFestas

18,2% 38,6% 43,2% 100,0%

% within Cluster Number of Case 9,1% 85,0% 41,3% 28,6%
Count 88 20 46 154
% within pg6AtracçõesFestas 57,1% 13,0% 29,9% 100,0%
% within Cluster Number of Case 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Chi-Square Tests

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 5,71.

Crosstab

 

Cluster Number of Case

Total
Festas Não considera 

atracção

Sim, é atracção

Total

1 2 3

Count
85 6 42 133  Value df

Asymp. Sig. (2-
sided)

% within pg6AtracçõesFeiras 63,9% 4,5% 31,6% 100,0% Pearson Chi-Square 62,720(a) 2 0,000
% within Cluster Number of Case 96,6% 30,0% 91,3% 86,4% Likelihood Ratio 44,895 2 0,000
Count 3 14 4 21 Linear-by-Linear 

Association
3,115 1 0,078

% within pg6AtracçõesFeiras 14,3% 66,7% 19,0% 100,0% N of Valid Cases 154
% within Cluster Number of Case

3,4% 70,0% 8,7% 13,6%

Count 88 20 46 154
% within pg6AtracçõesFeiras 57,1% 13,0% 29,9% 100,0%
% within Cluster Number of Case 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Chi-Square Tests

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 2,73.

Crosstab

 

Cluster Number of Case

Total
Feiras Não considera 

atracção

Sim, é atracção

Total

1 2 3  Value df
Asymp. Sig. (2-

sided)

Count 87 9 39 135 Pearson Chi-Square 44,218(a) 2 0,000
% within pg6AtracçõesPqMercadosLocais 64,4% 6,7% 28,9% 100,0% Likelihood Ratio 37,365 2 0,000

% within Cluster Number of Case 98,9% 45,0% 84,8% 87,7% Linear-by-Linear 
Association

9,372 1 0,002

Count 1 11 7 19 N of Valid Cases 154
% within pg6AtracçõesPqMercadosLocais

5,3% 57,9% 36,8% 100,0%

% within Cluster Number of Case 1,1% 55,0% 15,2% 12,3%
Count 88 20 46 154
% within pg6AtracçõesPqMercadosLocais 57,1% 13,0% 29,9% 100,0%

% within Cluster Number of Case 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Chi-Square Tests

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 2,47.

Crosstab

 

Cluster Number of Case

Total
Pequenos 
Mercados 
Locais

Não considera 
atracção

Sim, é atracção

Total

1 2 3  Value df
Asymp. Sig. (2-

sided)

Count 81 13 43 137 Pearson Chi-Square 13,501(a) 2 0,001
% within pg6AtracçõesRomarias 59,1% 9,5% 31,4% 100,0% Likelihood Ratio 10,032 2 0,007
% within Cluster Number of Case 92,0% 65,0% 93,5% 89,0% Linear-by-Linear 

Association
0,033 1 0,855

Count 7 7 3 17 N of Valid Cases 154
% within pg6AtracçõesRomarias

41,2% 41,2% 17,6% 100,0%

% within Cluster Number of Case 8,0% 35,0% 6,5% 11,0%
Count 88 20 46 154
% within pg6AtracçõesRomarias 57,1% 13,0% 29,9% 100,0%
% within Cluster Number of Case 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Chi-Square Tests

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 2,21.

Crosstab

 

Cluster Number of Case

Total
Romarias Não considera 

atracção

Sim, é atracção

Total
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1 2 3  Value df
Asymp. Sig. (2-

sided)

C ount 88 15 46 149 Pearson Chi-Square 34,624(a) 2 0,000
% within pg6AtracçõesAntInstIndustr iais 59,1% 10,1% 30,9% 100,0% Likelihood Ratio 21,618 2 0,000
% within Cluster Number of Case 100,0% 75,0% 100,0% 96,8% Linear-by-Linear 

Association
0,480 1 0,488

C ount 0 5 0 5 N of Valid Cases 154

% within pg6AtracçõesAntInstIndustr iais
0,0% 100,0% 0,0% 100,0%

% within Cluster Number of Case 0,0% 25,0% 0,0% 3,2%
C ount 88 20 46 154
% within pg6AtracçõesAntInstIndustr iais 57,1% 13,0% 29,9% 100,0%
% within Cluster Number of Case 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Chi-Square Tests

a. 3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is ,65.

Crosstab

 

Cluster Number of Case

Total
Antigas 
Instalações 
Industriais

Não considera 
atracção

Sim, é atracção

Total

1 2 3  Value df
Asymp. Sig. (2-

sided)

Count 72 9 31 112 Pearson Chi-Square 12,079(a) 2 0,002
% within pg6AtracçõesAldeiasVilasPreserv

64,3% 8,0% 27,7% 100,0%
Likelihood Ratio

11,413 2 0,003

% within Cluster  Number of Case 81,8% 45,0% 67,4% 72,7% Linear-by-Linear 
Association

4,467 1 0,035

Count 16 11 15 42 N of Valid Cases 154

% within pg6AtracçõesAldeiasVilasPreserv 38,1% 26,2% 35,7% 100,0%

% within Cluster  Number of Case 18,2% 55,0% 32,6% 27,3%
Count 88 20 46 154
% within pg6AtracçõesAldeiasVilasPreserv 57,1% 13,0% 29,9% 100,0%

% within Cluster  Number of Case 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Chi-Square Tests

a. 0 cells ( ,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 5,45.

Crosstab

 

Cluster  Number of Case

Total
Aldeias e Vilas 
Preservadas

Não considera 
atracção

Sim, é atracção

Total

1 2 3  Value df
Asymp. Sig. (2-

sided)

Count 26 0 10 36 Pearson Chi-Square 8,040(a) 2 0,018
% within pg6AtracçõesTranquilidade 72,2% 0,0% 27,8% 100,0% Likelihood Ratio 12,491 2 0,002
% within Cluster Number of Case 29,5% 0,0% 21,7% 23,4% Linear-by-Linear 

Association
1,730 1 0,188

Count 62 20 36 118 N of Valid Cases 154

% within pg6AtracçõesTranquilidade
52,5% 16,9% 30,5% 100,0%

% within Cluster Number of Case 70,5% 100,0% 78,3% 76,6%
Count 88 20 46 154
% within pg6AtracçõesTranquilidade 57,1% 13,0% 29,9% 100,0%
% within Cluster Number of Case 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Chi-Square Tests

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 4,68.

Crosstab

 

Cluster Number of Case

Total
Tranquilidade Não considera 

atracção

Sim, é atracção

Total

1 2 3  Value df
Asymp. Sig. (2-

sided)

Count 67 5 27 99 Pearson Chi-Square 19,453(a) 2 0,000
% within pg6AtracçõesRuralidade 67,7% 5,1% 27,3% 100,0% Likelihood Ratio 19,164 2 0,000
% within Cluster Number of Case 76,1% 25,0% 58,7% 64,3% Linear-by-Linear 

Association
5,968 1 0,015

Count 21 15 19 55 N of Valid Cases 154
% within pg6AtracçõesRuralidade

38,2% 27,3% 34,5% 100,0%

% within Cluster Number of Case 23,9% 75,0% 41,3% 35,7%
Count 88 20 46 154
% within pg6AtracçõesRuralidade

57,1% 13,0% 29,9% 100,0%

% within Cluster Number of Case

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Chi-Square Tests

a. 0 cells ( ,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 7,14.

Crosstab

 

Cluster Number of Case

Total
Ruralidade Não considera 

atracção

Sim, é atracção

Total
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1 2 3

Count
33 2 18 53  Value df

Asymp. Sig. (2-
sided)

% within pg6AtracçõezaNatureza 62,3% 3,8% 34,0% 100,0% Pearson Chi-Square 6,106(a) 2 0,047
% within Cluster Number of Case 37,5% 10,0% 39,1% 34,4% Likelihood Ratio 7,259 2 0,027
Count 55 18 28 101 Linear-by-Linear 

Association
0,011 1 0,918

% within pg6AtracçõezaNatureza 54,5% 17,8% 27,7% 100,0% N of Valid Cases 154
% within Cluster Number of Case

62,5% 90,0% 60,9% 65,6%

Count 88 20 46 154
% within pg6AtracçõezaNatureza 57,1% 13,0% 29,9% 100,0%
% within Cluster Number of Case 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Chi-Square Tests

a. 0 cells ( ,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 6,88.

Crosstab

 

Cluster Number of Case

Total
Natureza Não considera 

atracção

Sim, é atracção

Total

1 2 3  Value df
y p g (

sided)

Count 73 5 31 109 Pearson Chi-Square 26,829(a) 2 0,000
% within pg6AtracçõesHospitalidade 67,0% 4,6% 28,4% 100,0% Likelihood Ratio 25,126 2 0,000
% within Cluster  Number of Case 83,0% 25,0% 67,4% 70,8% Linear-by-Linear 

Association
5,904 1 0,015

Count 15 15 15 45 N of Valid Cases 154
% within pg6AtracçõesHospitalidade

33,3% 33,3% 33,3% 100,0%

% within Cluster  Number of Case 17,0% 75,0% 32,6% 29,2%
Count 88 20 46 154
% within pg6AtracçõesHospitalidade

57,1% 13,0% 29,9% 100,0%

% within Cluster  Number of Case

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Chi-Square Tests

a. 0 cells ( ,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 5,84.

Crosstab

 

Cluster Number of Case

Total
Hospitalidade Não considera 

atracção

Sim, é atracção

Total

1 2 3  Value df
Asymp. Sig. (2-

sided)

C ount 57 3 14 74 Pearson Chi-Square 24,328(a) 2 0,000
% within pg6AtracçõesAmbienteDespoluído 77,0% 4,1% 18,9% 100,0% Likelihood Ratio 25,617 2 0,000
% within Cluster Number of Case 64,8% 15,0% 30,4% 48,1% Linear-by-Linear 

Association
16,910 1 0,000

C ount 31 17 32 80 N of Valid Cases 154

% within pg6AtracçõesAmbienteDespoluído 38,8% 21,3% 40,0% 100,0%

% within Cluster Number of Case 35,2% 85,0% 69,6% 51,9%
C ount 88 20 46 154
% within pg6AtracçõesAmbienteDespoluído 57,1% 13,0% 29,9% 100,0%
% within Cluster Number of Case 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Chi-Square Tests

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 9,61.

Crosstab

 

Cluster Number of Case

Total
Ambiente 
Despoluído

Não considera 
atracção

Sim, é atracção

Total

1 2 3  Value df
Asymp. Sig. (2-

sided)

Count 63 6 7 76 Pearson Chi-Square 41,851(a) 2 0,000
% within pg6AtracçõesPraiaPiscinaFluvial 82,9% 7,9% 9,2% 100,0% Likelihood Ratio 44,762 2 0,000
% within Cluster Number of Case 71,6% 30,0% 15,2% 49,4% Linear-by-Linear 

Association
40,354 1 0,000

Count 25 14 39 78 N of Valid Cases 154
% within pg6AtracçõesPraiaPiscinaFluvial

32,1% 17,9% 50,0% 100,0%

% within Cluster Number of Case 28,4% 70,0% 84,8% 50,6%
Count 88 20 46 154
% within pg6AtracçõesPraiaPiscinaFluvial

57,1% 13,0% 29,9% 100,0%

% within Cluster Number of Case

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Chi-Square Tests

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 9,87.

Crosstab

 

Cluster Number of Case

Total
Praia/Piscina 
Fluv ial

Não considera 
atracção

Sim, é atracção

Total
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1 2 3

Count
76 6 30 112  Value df

Asymp. Sig. (2-
sided)

% within pg6AtracçõesPercursosParaPasseios 67,9% 5,4% 26,8% 100,0% Pearson Chi-Square 27,966(a) 2 0,000
% within Cluster Number of Case 86,4% 30,0% 65,2% 72,7% Likelihood Ratio 26,496 2 0,000
Count 12 14 16 42 Linear-by-Linear 

Association
9,762 1 0,002

% within pg6AtracçõesPercursosParaPasseios 28,6% 33,3% 38,1% 100,0% N of Valid Cases 154

% within Cluster Number of Case
13,6% 70,0% 34,8% 27,3%

Count 88 20 46 154
% within pg6AtracçõesPercursosParaPasseios

57,1% 13,0% 29,9% 100,0%

% within Cluster Number of Case

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Chi-Square Tests

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 5,45.

Crosstab

 

Cluster Number of Case

Total
Percursos 
para Passeios

Não considera 
atracção

Sim, é atracção

Total

1 2 3  Value df
Asymp. Sig. (2-

sided)

Count 88 17 46 151 Pearson Chi-Square 20,499(a) 2 0,000
% within pg6AtracçõesPesca 58,3% 11,3% 30,5% 100,0% Likelihood Ratio 12,663 2 0,002
% within Cluster Number of Case 100,0% 85,0% 100,0% 98,1% Linear-by-Linear 

Association
0,284 1 0,594

Count 0 3 0 3 N of Valid Cases 154
% within pg6AtracçõesPesca

0,0% 100,0% 0,0% 100,0%

% within Cluster Number of Case 0,0% 15,0% 0,0% 1,9%
Count 88 20 46 154
% within pg6AtracçõesPesca 57,1% 13,0% 29,9% 100,0%
% within Cluster Number of Case 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Chi-Square Tests

a. 3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is ,39.

Crosstab

 

Cluster Number of Case

Total
Pesca Não considera 

atracção

Sim, é atracção

Total

1 2 3  Value df
Asymp. Sig. (2-

sided)

Count 69 14 40 123 Pearson Chi-Square 2,765(a) 2 0,251
% within pg6AtracçõesNavegaçãoRecreativa 56,1% 11,4% 32,5% 100,0% Likelihood Ratio 2,803 2 0,246
% within Cluster Number of Case 78,4% 70,0% 87,0% 79,9% Linear-by-Linear 

Association
1,042 1 0,307

Count 19 6 6 31 N of Valid Cases 154
% within pg6AtracçõesNavegaçãoRecreativa

61,3% 19,4% 19,4% 100,0%

% within Cluster Number of Case 21,6% 30,0% 13,0% 20,1%
Count 88 20 46 154
% within pg6AtracçõesNavegaçãoRecreativa 57,1% 13,0% 29,9% 100,0%
% within Cluster Number of Case 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Chi-Square Tests

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 4,03.

Crosstab

 

Cluster Number of Case

Total
Navegação 
Recreativa

Não considera 
atracção

Sim, é atracção

Total

1 2 3  Value df
Asymp. Sig. (2-

sided)

Count 73 13 41 127 Pearson Chi-Square 5,647(a) 2 0,059
% within pg6AtracçõesDesportosAquáticos 57,5% 10,2% 32,3% 100,0% Likelihood Ratio 5,094 2 0,078
% within Cluster Number of Case 83,0% 65,0% 89,1% 82,5% Linear-by-Linear 

Association
0,390 1 0,532

Count 15 7 5 27 N of Valid Cases 154

% within pg6AtracçõesDesportosAquáticos 55,6% 25,9% 18,5% 100,0%

% within Cluster Number of Case 17,0% 35,0% 10,9% 17,5%
Count 88 20 46 154
% within pg6AtracçõesDesportosAquáticos 57,1% 13,0% 29,9% 100,0%
% within Cluster Number of Case 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Chi-Square Tests

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 3,51.

Crosstab

 

Cluster Number of Case

Total
Desportos 
Aquáticos

Não considera 
atracção

Sim, é atracção

Total

1 2 3  Value df sided)

Count 79 13 42 134 Pearson Chi-Square 9,919(a) 2 0,007
% within pg6AtracçõesOutrasActDesportivas 59,0% 9,7% 31,3% 100,0% Likelihood Ratio 7,764 2 0,021
% within Cluster Number of Case 89,8% 65,0% 91,3% 87,0% Linear-by-Linear 

Association
0,015 1 0,903

Count 9 7 4 20 N of Valid Cases 154
% within pg6AtracçõesOutrasActDesportivas 45,0% 35,0% 20,0% 100,0%

% within Cluster Number of Case 10,2% 35,0% 8,7% 13,0%
Count 88 20 46 154
% within pg6AtracçõesOutrasActDesportivas 57,1% 13,0% 29,9% 100,0%
% within Cluster Number of Case 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Chi-Square Tests

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 2,60.

Crosstab

 

Cluster Number of Case

Total

Outras 
Actividades 
Desportivas

Não considera 
atracção

Sim, é atracção

Total
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1 2 3  Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)
Count

12 4 7 23
Pearson Chi-Square

,524(a) 2 0,770

% within pg9recomendariaPaisagensNaturais
52,2% 17,4% 30,4% 100,0%

Likelihood Ratio
0,494 2 0,781

% within Cluster Number of Case
13,6% 20,0% 15,2% 14,9%

Linear-by-Linear 
Associat ion 0,103 1 0,748

Count
76 16 39 131

N of Valid Cases
154

% within pg9recomendariaPaisagensNaturais 58,0% 12,2% 29,8% 100,0%

% within Cluster Number of Case 86,4% 80,0% 84,8% 85,1%
Count 88 20 46 154
% within pg9recomendariaPaisagensNaturais 57,1% 13,0% 29,9% 100,0%

% within Cluster Number of Case 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Chi-Square Tests

a. 1 cells  (16,7%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 2,99.

Crosstab

 

Cluster Number of Case

Total
Paisagens 
Naturais

Não 
recomendaria

Sim 
recomendaria

Total

1 2 3  Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)
Count 85 7 42 134 Pearson Chi-Square 55,774(a) 2 0,000
% within pg9recomendariaPaisAgricTradic 63,4% 5,2% 31,3% 100,0% Likelihood Ratio 39,684 2 0,000
% within Cluster Number of Case 96,6% 35,0% 91,3% 87,0% Linear-by-Linear 

Associat ion 2,989 1 0,084

Count 3 13 4 20 N of Valid Cases 154
% within pg9recomendariaPaisAgricTradic 15,0% 65,0% 20,0% 100,0%
% within Cluster Number of Case 3,4% 65,0% 8,7% 13,0%
Count 88 20 46 154
% within pg9recomendariaPaisAgricTradic 57,1% 13,0% 29,9% 100,0%
% within Cluster Number of Case 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Chi-Square Tests

a. 1 cells  (16,7%) have expected count less than 5. The minimum 

Crosstab

 

Cluster Number of Case

Total
Paisagens 
Agr ícolas 
Tradicionais

Não 
recomendaria

Sim 
recomendaria

Total

1 2 3  Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)

Count 76 5 35 116 Pearson Chi-Square 33,035(a) 2 0,000
% within pg9recomendariaGastronomia 65,5% 4,3% 30,2% 100,0% Likelihood Ratio 28,890 2 0,000
% within Cluster Number of Case

86,4% 25,0% 76,1% 75,3%
Linear-by-Linear 
Association 3,824 1 0,051

Count 12 15 11 38 N of Valid Cases 154
% within pg9recomendariaGastronomia 31,6% 39,5% 28,9% 100,0%
% within Cluster Number of Case 13,6% 75,0% 23,9% 24,7%
Count 88 20 46 154
% within pg9recomendariaGastronomia 57,1% 13,0% 29,9% 100,0%
% within Cluster Number of Case 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Chi-Square Tests

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum 

Crosstab

 

Cluster Number of  Case

Total
Gastronomia Não 

recomendaria

Sim 
recomendaria

Total

1 2 3  Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)
Count 84 9 44 137 Pearson Chi-Square 45,234(a) 2 0,000
% within pg9recomendariaArtesanato 61,3% 6,6% 32,1% 100,0% Likelihood Ratio 30,454 2 0,000
% within Cluster Number of Case 95,5% 45,0% 95,7% 89,0% Linear-by-Linear 

Association 0,574 1 0,449

Count 4 11 2 17 N of Valid Cases 154
% within pg9recomendariaArtesanato 23,5% 64,7% 11,8% 100,0%
% within Cluster Number of Case 4,5% 55,0% 4,3% 11,0%
Count 88 20 46 154
% within pg9recomendariaArtesanato 57,1% 13,0% 29,9% 100,0%
% within Cluster Number of Case 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Chi-Square Tests

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum 

Crosstab

 

Cluster Number of  Case

Total
Artesanato Não 

recomendaria

Sim 
recomendaria

Total

1 2 3  Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)
Count 85 6 42 133 Pearson Chi-Square 62,720(a) 2 0,000
% within pg9recomendariaProdTradicionais 63,9% 4,5% 31,6% 100,0% Likelihood Ratio 44,895 2 0,000
% within Cluster Number of Case 96,6% 30,0% 91,3% 86,4% Linear-by-Linear 

Association 3,115 1 0,078

Count 3 14 4 21 N of Valid Cases 154
% within pg9recomendariaProdTradicionais 14,3% 66,7% 19,0% 100,0%
% within Cluster Number of Case 3,4% 70,0% 8,7% 13,6%
Count 88 20 46 154
% within pg9recomendariaProdTradicionais 57,1% 13,0% 29,9% 100,0%
% within Cluster Number of Case 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Chi-Square Tests

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum 

Crosstab

 

Cluster Number of  Case

Total
Produtos 
Tradicionais

Não 
recomendaria

Sim 
recomendaria

Total

Anexo 5.4.K. – Caracterização do perfil dos segmentos obtidos na análise de clusters face à sua vontade 
de recomendar a sua utilização (Página 159 – Quadro 5.14) 
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1 2 3  Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)
Count 54 4 34 92 Pearson Chi-Square 17,071(a) 2 0,000
% within pg9recomendariaIgrejaseCapelas 58,7% 4,3% 37,0% 100,0% Likelihood Ratio 17,378 2 0,000
% within Cluster Number of Case 61,4% 20,0% 73,9% 59,7% Linear-by-Linear 

Association 0,874 1 0,350

Count 34 16 12 62 N of Valid Cases 154
% within pg9recomendariaIgrejaseCapelas 54,8% 25,8% 19,4% 100,0%
% within Cluster Number of Case 38,6% 80,0% 26,1% 40,3%
Count 88 20 46 154
% within pg9recomendariaIgrejaseCapelas 57,1% 13,0% 29,9% 100,0%
% within Cluster Number of Case 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Chi-Square Tests

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum 

Crosstab

 

Cluster Number of  Case

Total
Igrejas e Capelas Não 

recomendaria

Sim 
recomendaria

Total

1 2 3  Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)
Count 52 6 39 97 Pearson Chi-Square 19,281(a) 2 0,000
% within pg9recomendariaOutrosMonumentos 53,6% 6,2% 40,2% 100,0% Likelihood Ratio 20,242 2 0,000
% within Cluster Number of Case 59,1% 30,0% 84,8% 63,0% Linear-by-Linear 

Association 6,295 1 0,012

Count 36 14 7 57 N of Valid Cases 154
% within pg9recomendariaOutrosMonumentos 63,2% 24,6% 12,3% 100,0%
% within Cluster Number of Case 40,9% 70,0% 15,2% 37,0%
Count 88 20 46 154
% within pg9recomendariaOutrosMonumentos 57,1% 13,0% 29,9% 100,0%
% within Cluster Number of Case 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Chi-Square Tests

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum 

Crosstab

 

Cluster Number of Case

Total
Outros 
Monumentos

Não 
recomendaria

Sim 
recomendaria

Total

1 2 3  Value df
Asymp. Sig.  

(2-sided)
Count 85 7 43 135 Pearson Chi-Square 59,209(a) 2 0,000
% within pg9recomendariaRomarias 63,0% 5,2% 31,9% 100,0% Likelihood Ratio 40,822 2 0,000
% within Cluster Number of Case 96,6% 35,0% 93,5% 87,7% Linear-by-Linear 

Association 2,013 1 0,156

Count 3 13 3 19 N of Valid Cases 154
% within pg9recomendariaRomarias 15,8% 68,4% 15,8% 100,0%
% within Cluster Number of Case 3,4% 65,0% 6,5% 12,3%
Count 88 20 46 154
% within pg9recomendariaRomarias 57,1% 13,0% 29,9% 100,0%
% within Cluster Number of Case 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Chi-Square Tests

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum 

Crosstab

 

Cluster Number of Case

Total
Romarias Não 

recomendaria

Sim 
recomendaria

Total

1 2 3  Value df
Asymp. Sig.  

(2-sided)

Count 88 5 43 136 Pearson Chi-Square 90,502(a) 2 0,000
% within pg9recomendariaFeiras 64,7% 3,7% 31,6% 100,0% Likelihood Ratio 66,412 2 0,000
% within Cluster Number of Case

100,0% 25,0% 93,5% 88,3%
Linear-by-Linear 
Association 4,913 1 0,027

Count 0 15 3 18 N of Valid Cases 154
% within pg9recomendariaFeiras 0,0% 83,3% 16,7% 100,0%
% within Cluster Number of Case 0,0% 75,0% 6,5% 11,7%
Count 88 20 46 154
% within pg9recomendariaFeiras 57,1% 13,0% 29,9% 100,0%
% within Cluster Number of Case 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Chi-Square Tests

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum 

Crosstab

 

Cluster Number of Case

Total
Feiras Não 

recomendaria

Sim 
recomendaria

Total

1 2 3  Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)

Count 87 11 42 140 Pearson Chi-Square 37,951(a) 2 0,000
% within pg9recomendariaCantaresDançasT 62,1% 7,9% 30,0% 100,0% Likelihood Ratio 28,179 2 0,000
% within Cluster Number of Case

98,9% 55,0% 91,3% 90,9%
Linear-by-Linear 
Association 4,560 1 0,033

Count 1 9 4 14 N of Valid Cases 154
% within pg9recomendariaCantaresDançasT 7,1% 64,3% 28,6% 100,0%
% within Cluster Number of Case 1,1% 45,0% 8,7% 9,1%
Count 88 20 46 154
% within pg9recomendariaCantaresDançasT 57,1% 13,0% 29,9% 100,0%
% within Cluster Number of Case 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Chi-Square Tests

a. 2 cells (33,3%) have expected count  less than 5. The minimum 

Crosstab

 

Cluster Number of Case

Total
Cantares e 

Danças 
Tradicionais

Não 
recomendaria

Sim 
recomendaria

Total

1 2 3  Value df
Asymp. Sig.  

(2-sided)
Count 87 4 37 128 Pearson Chi-Square 72,563(a) 2 0,000
% within pg9recomendariaFestas 68,0% 3,1% 28,9% 100,0% Likelihood Ratio 63,404 2 0,000
% within Cluster Number of Case

98,9% 20,0% 80,4% 83,1%
Linear-by-Linear 
Association 13,157 1 0,000

Count 1 16 9 26 N of Valid Cases 154
% within pg9recomendariaFestas 3,8% 61,5% 34,6% 100,0%
% within Cluster Number of Case 1,1% 80,0% 19,6% 16,9%
Count 88 20 46 154
% within pg9recomendariaFestas 57,1% 13,0% 29,9% 100,0%
% within Cluster Number of Case 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Chi-Square Tests

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum 

Crosstab

 

Cluster Number of Case

Total
Festas Não 

recomendaria

Sim 
recomendaria

Total
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1 2 3  Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)

Count 74 7 31 112 Pearson Chi-Square 20,742(a) 2 0,000
% within pg9recomendariaAldeiasVilasPreserv

66,1% 6,3% 27,7% 100,0%
Likelihood Ratio

19,373 2 0,000

% within Clus ter Number of  Case
84,1% 35,0% 67,4% 72,7%

Linear-by-Linear 
Associat ion 6,340 1 0,012

Count 14 13 15 42 N of Valid Cases 154
% within pg9recomendariaAldeiasVilasPreserv 33,3% 31,0% 35,7% 100,0%

% within Clus ter Number of  Case 15,9% 65,0% 32,6% 27,3%
Count 88 20 46 154
% within pg9recomendariaAldeiasVilasPreserv 57,1% 13,0% 29,9% 100,0%

% within Clus ter Number of  Case 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Chi-Square Tests

a. 0 cells  (,0%) have expected count less  than 5. The minimum 
expected count is 5,45.

Crosstab

 

Cluster Number of Case

Total
Aldeias e Vilas 
Preservadas

Não 
recomendaria

Sim 
recomendaria

Total

1 2 3  Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)
Count 88 11 46 145 Pearson Chi-Square 64,043(a) 2 0,000
% within pg9recomendariaAntInst Industriais 60,7% 7,6% 31,7% 100,0% Likelihood Ratio 41,053 2 0,000
% within Clus ter Number of  Case 100,0% 55,0% 100,0% 94,2% Linear-by-Linear 

Associat ion 0,888 1 0,346

Count 0 9 0 9 N of Valid Cases 154
% within pg9recomendariaAntInst Industriais 0,0% 100,0% 0,0% 100,0%
% within Clus ter Number of  Case 0,0% 45,0% 0,0% 5,8%
Count 88 20 46 154
% within pg9recomendariaAntInst Industriais 57,1% 13,0% 29,9% 100,0%
% within Clus ter Number of  Case 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Chi-Square Tests

a. 2 cells  (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 

Crosstab

 

Cluster Number of Case

Total
Antigas 
Instalações 
Industriais

Não 
recomendaria

Sim 
recomendaria

Total

1 2 3  Value df
Asymp. Sig.  

(2-sided)
Count 87 7 43 137 Pearson Chi-Square 69,044(a) 2 0,000
% within pg9recomendariaPqMercadosLocais 63,5% 5,1% 31,4% 100,0% Likelihood Ratio 47,956 2 0,000
% within Cluster Number of Case 98,9% 35,0% 93,5% 89,0% Linear-by-Linear 

Association 3,636 1 0,057

Count 1 13 3 17 N of Valid Cases 154
% within pg9recomendariaPqMercadosLocais 5,9% 76,5% 17,6% 100,0%
% within Cluster Number of Case 1,1% 65,0% 6,5% 11,0%
Count 88 20 46 154
% within pg9recomendariaPqMercadosLocais 57,1% 13,0% 29,9% 100,0%
% within Cluster Number of Case 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Chi-Square Tests

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum 

Crosstab

 

Cluster Number of Case

Total
Pequenos 
Mercados 
Locais

Não 
recomendaria

Sim 
recomendaria

Total

1 2 3  Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)
Count 33 4 9 46 Pearson Chi-Square 5,708(a) 2 0,058
% within pg9recomendariaTranquilidade 71,7% 8,7% 19,6% 100,0% Likelihood Ratio 5,878 2 0,053
% within Cluster Number of Case 37,5% 20,0% 19,6% 29,9% Linear-by-Linear 

Association 5,078 1 0,024

Count 55 16 37 108 N of Valid Cases 154
% within pg9recomendariaTranquilidade 50,9% 14,8% 34,3% 100,0%
% within Cluster Number of Case 62,5% 80,0% 80,4% 70,1%
Count 88 20 46 154
% within pg9recomendariaTranquilidade 57,1% 13,0% 29,9% 100,0%
% within Cluster Number of Case 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Chi-Square Tests

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum 

Crosstab

 

Cluster Number of Case

Total
Tranquilidade Não 

recomendaria

Sim 
recomendaria

Total

1 2 3  Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)
Count 75 6 29 110 Pearson Chi-Square 26,615(a) 2 0,000
% within pg9recomendaRuralidade 68,2% 5,5% 26,4% 100,0% Likelihood Ratio 25,530 2 0,000
% within Cluster Number of Case

85,2% 30,0% 63,0% 71,4%
Linear-by-Linear 
Association 10,170 1 0,001

Count 13 14 17 44 N of Valid Cases 154
% within pg9recomendaRuralidade 29,5% 31,8% 38,6% 100,0%
% within Cluster Number of Case 14,8% 70,0% 37,0% 28,6%
Count 88 20 46 154
% within pg9recomendaRuralidade 57,1% 13,0% 29,9% 100,0%
% within Cluster Number of Case 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Chi-Square Tests

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum 

Crosstab

 

Cluster Number of Case

Total
Ruralidade Não 

recomendaria

Sim 
recomendaria

Total

1 2 3  Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)
Count 41 2 20 63 Pearson Chi-Square 9,205(a) 2 0,010
% within pg9recomendariaNatureza 65,1% 3,2% 31,7% 100,0% Likelihood Ratio 10,797 2 0,005
% within Cluster Number of Case 46,6% 10,0% 43,5% 40,9% Linear-by-Linear 

Association 0,489 1 0,484

Count 47 18 26 91 N of Valid Cases 154
% within pg9recomendariaNatureza 51,6% 19,8% 28,6% 100,0%
% within Cluster Number of Case 53,4% 90,0% 56,5% 59,1%
Count 88 20 46 154
% within pg9recomendariaNatureza 57,1% 13,0% 29,9% 100,0%
% within Cluster Number of Case 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Chi-Square Tests

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum 

Crosstab

 

Cluster Number of Case

Total
Natureza Não 

recomendaria

Sim 
recomendaria

Total
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1 2 3  Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)

Count 79 5 30 114 Pearson Chi-Square 38,206(a) 2 0,000
% within pg9recomendariaHospitalidade 69,3% 4,4% 26,3% 100,0% Likelihood Ratio 36,396 2 0,000
% within Cluster Number of Case

89,8% 25,0% 65,2% 74,0%
Linear-by-Linear 
Association 13,524 1 0,000

Count 9 15 16 40 N of Valid Cases 154
% within pg9recomendariaHospitalidade 22,5% 37,5% 40,0% 100,0%
% within Cluster Number of Case 10,2% 75,0% 34,8% 26,0%
Count 88 20 46 154
% within pg9recomendariaHospitalidade 57,1% 13,0% 29,9% 100,0%
% within Cluster Number of Case 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Chi-Square Tests

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum 

Crosstab

 

Cluster Number of Case

Total
Hospitalidade Não 

recomendaria

Sim 
recomendaria

Total

1 2 3  Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)

Count 66 4 19 89 Pearson Chi-Square 27,519(a) 2 0,000
% within pg9recomendariaAmbienteDespoluído

74,2% 4,5% 21,3% 100,0%
Likelihood Ratio

28,376 2 0,000

% within Cluster Number of Case
75,0% 20,0% 41,3% 57,8%

Linear-by-Linear 
Association 17,167 1 0,000

Count 22 16 27 65 N of Valid Cases 154
% within pg9recomendariaAmbienteDespoluído 33,8% 24,6% 41,5% 100,0%

% within Cluster Number of Case 25,0% 80,0% 58,7% 42,2%
Count 88 20 46 154
% within pg9recomendariaAmbienteDespoluído

57,1% 13,0% 29,9% 100,0%

% within Cluster Number of Case 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Chi-Square Tests

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 8,44.

Crosstab

 

Cluster Number of Case

Total
Ambiente 
Despoluído

Não 
recomendaria

Sim 
recomendaria

Total

1 2 3  Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)
Count 69 9 11 89 Pearson Chi-Square 38,321(a) 2 0,000
% within pg9recomendariaPraiaPiscinaFluvial 77,5% 10,1% 12,4% 100,0% Likelihood Ratio 39,785 2 0,000
% within Cluster Number of Case

78,4% 45,0% 23,9% 57,8%
Linear-by-Linear 
Association 37,807 1 0,000

Count 19 11 35 65 N of Valid Cases 154
% within pg9recomendariaPraiaPiscinaFluvial 29,2% 16,9% 53,8% 100,0%
% within Cluster Number of Case 21,6% 55,0% 76,1% 42,2%
Count 88 20 46 154
% within pg9recomendariaPraiaPiscinaFluvial 57,1% 13,0% 29,9% 100,0%
% within Cluster Number of Case 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Chi-Square Tests

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum 

Crosstab

 

Cluster Number of Case

Total
Praia/Piscina 
Fluvial

Não 
recomendaria

Sim 
recomendaria

Total

1 2 3  Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)

Count 81 9 31 121 Pearson Chi-Square 26,292(a) 2 0,000
% within pg9recomendariaPercursosParaPasseios

66,9% 7,4% 25,6% 100,0%
Likelihood Ratio

25,551 2 0,000

% within Cluster Number of Case
92,0% 45,0% 67,4% 78,6%

Linear-by-Linear 
Association 13,916 1 0,000

Count 7 11 15 33 N of Valid Cases 154
% within pg9recomendariaPercursosParaPasseios 21,2% 33,3% 45,5% 100,0%

% within Cluster Number of Case 8,0% 55,0% 32,6% 21,4%
Count 88 20 46 154
% within pg9recomendariaPercursosParaPasseios 57,1% 13,0% 29,9% 100,0%

% within Cluster Number of Case 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Chi-Square Tests

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 4,29.

Crosstab

 

Cluster Number of Case

Total
Percursos para 
Passeios

Não 
recomendaria

Sim 
recomendaria

Total

1 2 3  Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)
Count 87 18 45 150 Pearson Chi-Square 5,107(a) 2 0,078
% within pg9recomendariaPesca 58,0% 12,0% 30,0% 100,0% Likelihood Ratio 3,518 2 0,172
% within Cluster Number of Case

98,9% 90,0% 97,8% 97,4%
Linear-by-Linear 
Association 0,381 1 0,537

Count 1 2 1 4 N of Valid Cases 154
% within pg9recomendariaPesca 25,0% 50,0% 25,0% 100,0%
% within Cluster Number of Case 1,1% 10,0% 2,2% 2,6%
Count 88 20 46 154
% within pg9recomendariaPesca 57,1% 13,0% 29,9% 100,0%
% within Cluster Number of Case 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Chi-Square Tests

a. 3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum 

Crosstab

 

Cluster Number of Case

Total
Pesca Não 

recomendaria

Sim 
recomendaria

Total

1 2 3  Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)

Count 66 10 39 115 Pearson Chi-Square 8,929(a) 2 0,012
% within pg9recomendariaNavegaçãoRecreat iva

57,4% 8,7% 33,9% 100,0%
Likelihood Ratio

8,358 2 0,015

% within Cluster Number of Case 75,0% 50,0% 84,8% 74,7% Linear-by-Linear 
Association 0,816 1 0,366

Count 22 10 7 39 N of Valid Cases 154
% within pg9recomendariaNavegaçãoRecreat iva

56,4% 25,6% 17,9% 100,0%

% within Cluster Number of Case 25,0% 50,0% 15,2% 25,3%
Count 88 20 46 154
% within pg9recomendariaNavegaçãoRecreat iva

57,1% 13,0% 29,9% 100,0%

% within Cluster Number of Case 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Chi-Square Tests

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 5,06.

Crosstab

 

Cluster Number of Case

Total
Navegação 
Recreativa

Não 
recomendaria

Sim 
recomendaria

Total
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1 2 3  Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)
Count 69 11 39 119 Pearson Chi-Square 7,191(a) 2 0,027
% within pg9recomendariaDesportosAquáticos

58,0% 9,2% 32,8% 100,0%
Likelihood Ratio

6,500 2 0,039

% within Cluster Number of Case
78,4% 55,0% 84,8% 77,3%

Linear-by-Linear 
Association 0,278 1 0,598

Count 19 9 7 35 N of Valid Cases 154
% within pg9recomendariaDesportosAquáticos

54,3% 25,7% 20,0% 100,0%

% within Cluster Number of Case 21,6% 45,0% 15,2% 22,7%
Count 88 20 46 154
% within pg9recomendariaDesportosAquáticos

57,1% 13,0% 29,9% 100,0%

% within Cluster Number of Case 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Chi-Square Tests

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 4,55.

Crosstab

 

Cluster Number of Case

Total
Desportos 
Aquáticos

Não 
recomendaria

Sim 
recomendaria

Total

1 2 3  Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)

Count 78 12 41 131 Pearson Chi-Square 11,372(a) 2 0,003
% within pg9recomendariaOutrasActDesportivas

59,5% 9,2% 31,3% 100,0%
Likelihood Ratio

8,986 2 0,011

% within Cluster Number of Case
88,6% 60,0% 89,1% 85,1%

Linear-by-Linear 
Association 0,103 1 0,748

Count 10 8 5 23 N of Valid Cases 154
% within pg9recomendariaOutrasActDesportivas 43,5% 34,8% 21,7% 100,0%

% within Cluster Number of Case 11,4% 40,0% 10,9% 14,9%
Count 88 20 46 154
% within pg9recomendariaOutrasActDesportivas 57,1% 13,0% 29,9% 100,0%

% within Cluster Number of Case 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Chi-Square Tests

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 2,99.

Crosstab

 

Cluster Number of Case

Total
Outras 
Actividades 
Desportivas

Não 
recomendaria

Sim 
recomendaria

Total

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 5.4 
 

 325

Anexo 5.4.L. – Caracterização do perfil dos segmentos obtidos na análise de clusters face aos aspectos 
percepcionados que impedem o reforço da atractividade (Página 160 – Quadro 5.15) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 2 3  Value df
Asymp. Sig. (2-

sided)

Count 79 8 38 125 Pearson Chi-Square 26,501(a) 2 0,000
% within pg11.5 63,2% 6,4% 30,4% 100,0% Likelihood Ratio 21,483 2 0,000
% within Cluster Number of Case 89,8% 40,0% 82,6% 81,2% Linear-by-Linear 

Association
2,532 1 0,112

Count 9 12 8 29 N of Valid Cases 154
% within pg11.5

31,0% 41,4% 27,6% 100,0%

% within Cluster Number of Case 10,2% 60,0% 17,4% 18,8%

Count 88 20 46 154
% within pg11.5 57,1% 13,0% 29,9% 100,0%
% within Cluster Number of Case 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Chi-Square Tests

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 3,77.

Crosstab

 

Cluster Number of Case

Total
pg11.5 Não assinalou

Assinalou

Total

1 2 3  Value df
Asymp. Sig. (2-

sided)

Count 62 9 22 93 Pearson Chi-Square 8,742(a) 2 0,013
% within pg11.2 66,7% 9,7% 23,7% 100,0% Likelihood Ratio 8,758 2 0,013
% within Cluster Number of Case 70,5% 45,0% 47,8% 60,4% Linear-by-Linear 

Association
7,261 1 0,007

Count 26 11 24 61 N of Valid Cases 154
% within pg11.2

42,6% 18,0% 39,3% 100,0%

% within Cluster Number of Case 29,5% 55,0% 52,2% 39,6%

Count 88 20 46 154
% within pg11.2 57,1% 13,0% 29,9% 100,0%
% within Cluster Number of Case 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Chi-Square Tests

a. 0 cells ( ,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is 7,92.

Crosstab

 

Cluster Number of Case

Total
pg11.2 Não assinalou

Assinalou

Total

1 2 3  Value df
Asymp. Sig. (2-

sided)

Count 80 13 42 135 Pearson Chi-Square 10,919(a) 2 0,004
% within pg11.3 59,3% 9,6% 31,1% 100,0% Likelihood Ratio 8,374 2 0,015
% within Cluster Number of Case 90,9% 65,0% 91,3% 87,7% Linear-by-Linear 

Association
0,105 1 0,746

Count 8 7 4 19 N of Valid Cases 154
% within pg11.3

42,1% 36,8% 21,1% 100,0%

% within Cluster Number of Case 9,1% 35,0% 8,7% 12,3%

Count 88 20 46 154
% within pg11.3 57,1% 13,0% 29,9% 100,0%
% within Cluster Number of Case 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Chi-Square Tests

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 2,47.

Crosstab

 

Cluster Number of Case

Total
pg11.3 Não assinalou

Assinalou

Total

1 2 3  Value df
Asymp. Sig. (2-

sided)

Count 75 8 39 122 Pearson Chi-Square 21,482(a) 2 0,000
% within pg11.4 61,5% 6,6% 32,0% 100,0% Likelihood Ratio 17,539 2 0,000
% within Cluster Number of Case 85,2% 40,0% 84,8% 79,2% Linear-by-Linear 

Association
0,366 1 0,545

Count 13 12 7 32 N of Valid Cases 154
% within pg11.4

40,6% 37,5% 21,9% 100,0%

% within Cluster Number of Case 14,8% 60,0% 15,2% 20,8%

Count 88 20 46 154
% within pg11.4 57,1% 13,0% 29,9% 100,0%
% within Cluster Number of Case 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Chi-Square Tests

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 4,16.

Crosstab

 

Cluster Number of Case

Total
pg11.4 Não assinalou

Assinalou

Total

1 2 3  Value df
Asymp. Sig. (2-

sided)

Count 61 10 28 99 Pearson Chi-Square 2,982(a) 2 0,225

% within pg11.1 61,6% 10,1% 28,3% 100,0% Likelihood Ratio 2,927 2 0,231

% within Cluster Number of Case
69,3% 50,0% 60,9% 64,3%

Linear-by-Linear 
Association 1,271 1 0,260

Count
27 10 18 55

N of Valid Cases
154

% within pg11.1
49,1% 18,2% 32,7% 100,0%

% within Cluster Number of Case 30,7% 50,0% 39,1% 35,7%

Count 88 20 46 154
% within pg11.1 57,1% 13,0% 29,9% 100,0%
% within Cluster Number of Case 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Chi-Square Tests

a. 0 cells ( ,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is 7,14.

Crosstab

 

Cluster Number of Case

Total
pg11.1 Não assinalou

Assinalou

Total
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1 2 3  Value df
Asymp. Sig. (2-

sided)

Count 52 8 20 80 Pearson Chi-Square 4,264(a) 2 0,119
% within pg11.6 65,0% 10,0% 25,0% 100,0% Likelihood Ratio 4,282 2 0,118
% within Cluster Number of Case 59,1% 40,0% 43,5% 51,9% Linear-by-Linear 

Association
3,367 1 0,067

Count 36 12 26 74 N of Valid Cases 154
% within pg11.6

48,6% 16,2% 35,1% 100,0%

% within Cluster Number of Case 40,9% 60,0% 56,5% 48,1%

Count 88 20 46 154
% within pg11.6 57,1% 13,0% 29,9% 100,0%
% within Cluster Number of Case 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Chi-Square Tests

a. 0 cells ( ,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is 9,61.

Crosstab

 

Cluster Number of Case

Total
pg11.6 Não assinalou

Assinalou

Total

1 2 3  Value df
Asymp. Sig. (2-

sided)

Count 71 11 37 119 Pearson Chi-Square 6,494(a) 2 0,039
% within pg11.7 59,7% 9,2% 31,1% 100,0% Likelihood Ratio 5,692 2 0,058
% within Cluster Number of Case 80,7% 55,0% 80,4% 77,3% Linear-by-Linear 

Association
0,110 1 0,740

Count 17 9 9 35 N of Valid Cases 154
% within pg11.7 48,6% 25,7% 25,7% 100,0%

% within Cluster Number of Case 19,3% 45,0% 19,6% 22,7%

Count 88 20 46 154
% within pg11.7 57,1% 13,0% 29,9% 100,0%
% within Cluster Number of Case

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Chi-Square Tests

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 4,55.

Crosstab

 

Cluster Number of Case

Total
pg11.7 Não assinalou

Assinalou

Total

1 2 3  Value df
Asymp. Sig. (2-

sided)

Count 66 13 32 111 Pearson Chi-Square 1,016(a) 2 0,602
% within pg11.8 59,5% 11,7% 28,8% 100,0% Likelihood Ratio 0,999 2 0,607
% within Cluster Number of Case 75,0% 65,0% 69,6% 72,1% Linear-by-Linear 

Association
0,560 1 0,454

Count 22 7 14 43 N of Valid Cases 154
% within pg11.8

51,2% 16,3% 32,6% 100,0%

% within Cluster Number of Case 25,0% 35,0% 30,4% 27,9%

Count 88 20 46 154
% within pg11.8 57,1% 13,0% 29,9% 100,0%
% within Cluster Number of Case 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Chi-Square Tests

a. 0 cells ( ,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is 5,58.

Crosstab

 

Cluster Number of Case

Total
pg11.8 Não assinalou

Assinalou

Total

1 2 3  Value df
Asymp. Sig. (2-

sided)

Count 71 12 40 123 Pearson Chi-Square 6,384(a) 2 0,041
% within pg11.10 57,7% 9,8% 32,5% 100,0% Likelihood Ratio 5,751 2 0,056
% within Cluster Number of Case 80,7% 60,0% 87,0% 79,9% Linear-by-Linear 

Association
0,327 1 0,568

Count 17 8 6 31 N of Valid Cases 154
% within pg11.10

54,8% 25,8% 19,4% 100,0%

% within Cluster Number of Case 19,3% 40,0% 13,0% 20,1%

Count 88 20 46 154
% within pg11.10 57,1% 13,0% 29,9% 100,0%
% within Cluster Number of Case

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Chi-Square Tests

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 4,03.

Crosstab

 

Cluster Number of Case

Total
pg11.10 Não assinalou

Assinalou

Total

1 2 3  Value df
Asymp. Sig. (2-

sided)

Count 54 13 29 96 Pearson Chi-Square ,106(a) 2 0,949
% within pg11.9 56,3% 13,5% 30,2% 100,0% Likelihood Ratio 0,106 2 0,948
% within Cluster Number of Case 61,4% 65,0% 63,0% 62,3% Linear-by-Linear 

Association
0,048 1 0,826

Count 34 7 17 58 N of Valid Cases 154
% within pg11.9 58,6% 12,1% 29,3% 100,0%

% within Cluster Number of Case 38,6% 35,0% 37,0% 37,7%

Count 88 20 46 154
% within pg11.9 57,1% 13,0% 29,9% 100,0%
% within Cluster Number of Case

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Chi-Square Tests

a. 0 cells ( ,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is 7,53.

Crosstab

 

Cluster Number of Case

Total
pg11.9 Não assinalou

Assinalou

Total
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1 2 3  Value df
Asymp. Sig. (2-

sided)

Count 75 10 35 120 Pearson Chi-Square 11,884(a) 2 0,003
% within pg11.11 62,5% 8,3% 29,2% 100,0% Likelihood Ratio 10,559 2 0,005
% within Cluster Number of Case 85,2% 50,0% 76,1% 77,9% Linear-by-Linear 

Association
2,493 1 0,114

Count 13 10 11 34 N of Valid Cases 154
% within pg11.11

38,2% 29,4% 32,4% 100,0%

% within Cluster Number of Case 14,8% 50,0% 23,9% 22,1%

Count 88 20 46 154
% within pg11.11 57,1% 13,0% 29,9% 100,0%
% within Cluster Number of Case 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Chi-Square Tests

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 4,42.

Crosstab

 

Cluster Number of Case

Total
pg11.11 Não assinalou

Assinalou

Total

1 2 3  Value df
Asymp. Sig. (2-

sided)

Count 69 8 33 110 Pearson Chi-Square 11,783(a) 2 0,003
% within pg11.13 62,7% 7,3% 30,0% 100,0% Likelihood Ratio 10,754 2 0,005
% within Cluster Number of Case 78,4% 40,0% 71,7% 71,4% Linear-by-Linear 

Association
1,430 1 0,232

Count 19 12 13 44 N of Valid Cases 154
% within pg11.13

43,2% 27,3% 29,5% 100,0%

% within Cluster Number of Case 21,6% 60,0% 28,3% 28,6%

Count 88 20 46 154
% within pg11.13 57,1% 13,0% 29,9% 100,0%
% within Cluster Number of Case

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Chi-Square Tests

a. 0 cells ( ,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is 5,71.

Crosstab

 

Cluster Number of Case

Total
pg11.13 Não assinalou

Assinalou

Total

1 2 3  Value df
Asymp. Sig. (2-

sided)

Count 83 9 40 132 Pearson Chi-Square 32,453(a) 2 0,000
% within pg11.14 62,9% 6,8% 30,3% 100,0% Likelihood Ratio 24,777 2 0,000
% within Cluster Number of Case 94,3% 45,0% 87,0% 85,7% Linear-by-Linear 

Association
3,244 1 0,072

Count 5 11 6 22 N of Valid Cases 154
% within pg11.14

22,7% 50,0% 27,3% 100,0%

% within Cluster Number of Case 5,7% 55,0% 13,0% 14,3%

Count 88 20 46 154
% within pg11.14 57,1% 13,0% 29,9% 100,0%
% within Cluster Number of Case 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Chi-Square Tests

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 2,86.

Crosstab

 

Cluster Number of Case

Total
pg11.14 Não assinalou

Assinalou

Total

1 2 3  Value df
Asymp. Sig. (2-

sided)

Count 69 7 36 112 Pearson Chi-Square 16,495(a) 2 0,000
% within pg11.15 61,6% 6,3% 32,1% 100,0% Likelihood Ratio 14,590 2 0,001
% within Cluster Number of Case 78,4% 35,0% 78,3% 72,7% Linear-by-Linear 

Association
0,246 1 0,620

Count 19 13 10 42 N of Valid Cases 154
% within pg11.15

45,2% 31,0% 23,8% 100,0%

% within Cluster Number of Case 21,6% 65,0% 21,7% 27,3%

Count 88 20 46 154
% within pg11.15 57,1% 13,0% 29,9% 100,0%
% within Cluster Number of Case 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Chi-Square Tests

a. 0 cells ( ,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is 5,45.

Crosstab

 

Cluster Number of Case

Total
pg11.15 Não assinalou

Assinalou

Total

1 2 3  Value df
Asymp. Sig. (2-

sided)

Count 43 9 26 78 Pearson Chi-Square 1,002(a) 2 0,606
% within pg11.16 55,1% 11,5% 33,3% 100,0% Likelihood Ratio 1,005 2 0,605
% within Cluster Number of Case 48,9% 45,0% 56,5% 50,6% Linear-by-Linear 

Association
0,592 1 0,442

Count 45 11 20 76 N of Valid Cases 154
% within pg11.16

59,2% 14,5% 26,3% 100,0%

% within Cluster Number of Case 51,1% 55,0% 43,5% 49,4%

Count 88 20 46 154
% within pg11.16 57,1% 13,0% 29,9% 100,0%
% within Cluster Number of Case

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Chi-Square Tests

a. 0 cells ( ,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is 9,87.

Crosstab

 

Cluster Number of Case

Total
pg11.16 Não assinalou

Assinalou

Total

 
 
 
 

 
 
 
 

   

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

1 2 3  Value df
Asymp. Sig. (2-

sided)

Count 66 7 33 106 Pearson Chi-Square 12,412(a) 2 0,002
% within pg11.12 62,3% 6,6% 31,1% 100,0% Likelihood Ratio 11,451 2 0,003
% within Cluster Number of Case 75,0% 35,0% 71,7% 68,8% Linear-by-Linear 

Association
0,632 1 0,426

Count 22 13 13 48 N of Valid Cases 154
% within pg11.12

45,8% 27,1% 27,1% 100,0%

% within Cluster Number of Case 25,0% 65,0% 28,3% 31,2%

Count 88 20 46 154
% within pg11.12 57,1% 13,0% 29,9% 100,0%
% within Cluster Number of Case 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Chi-Square Tests

a. 0 cells ( ,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is 6,23.

Crosstab

 

Cluster Number of Case

Total
pg11.12 Não assinalou

Assinalou

Total
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Anexo 5.4.M. – Análise de Clusters  
- Análise não hierárquica de clusters – Técnica de k-means (pag. 162) 
 

ANOVA

 
Cluster Error 

F Sig. 

 
Mean 

Square df 

Mean 

Square df 

pg8nívelsatisfacçãoPaisagensNaturais 16,881 2 1,553 151 10,867 ,000 

pg8nívelsatisfacçãoPaisAgricTradic 67,601 2 1,154 151 58,589 ,000 

pg8nívelsatisfacçãoGastronomia 71,709 2 1,699 151 42,219 ,000 

pg8nívelsatisfacçãoProdTradicionais 89,189 2 ,345 151 258,419 ,000 

pg8nívelsatisfacçãoArtesanato 59,845 2 ,505 151 118,460 ,000 

pg8nívelsatisfacçãoIgrejaseCapelas 55,512 2 2,407 151 23,065 ,000 

pg8nívelsatisfacçãoOutrosMonumentos 42,262 2 2,582 151 16,365 ,000 

pg8nívelsatisfacçãoCantaresDançasT 34,423 2 ,750 151 45,873 ,000 

pg8nívelsatisfacçãoRomarias 47,942 2 ,772 151 62,109 ,000 

pg8nívelsatisfacçãoFestas 80,151 2 1,274 151 62,896 ,000 

pg8nívelsatisfacçãoFeiras 65,750 2 ,939 151 70,052 ,000 

pg8nívelsatisfacçãoPqMercadosLocais 51,222 2 ,808 151 63,400 ,000 

pg8nívelsatisfacçãoAntInstIndustriais 23,060 2 ,403 151 57,153 ,000 

pg8nívelsatisfacçãoAldeiasVilasPreserv 44,075 2 1,886 151 23,365 ,000 

pg8nívelsatisfacçãoTranquilidade 47,534 2 2,526 151 18,818 ,000 

pg8nívelsatisfacçãoRuralidade 87,522 2 1,849 151 47,331 ,000 

pg8nívelsatisfacçãoNatureza 60,907 2 2,489 151 24,475 ,000 

pg8nívelsatisfacçãoHospitalidade 91,752 2 1,630 151 56,301 ,000 

pg8nívelsatisfacçãoAmbienteDespoluído 175,162 2 ,982 151 178,314 ,000 

pg8nívelsatisfacçãoPraiaPiscinaFluvial 34,446 2 2,580 151 13,350 ,000 

pg8nívelsatisfacçãoPercursosParaPasseios 65,993 2 1,454 151 45,372 ,000 

pg8nívelsatisfacçãoPesca 3,052 2 ,333 151 9,176 ,000 

pg8nívelsatisfacçãoNavegaçãoRecreativa 15,387 2 1,594 151 9,655 ,000 

pg8nívelsatisfacçãoDesportosAquáticos 7,305 2 1,139 151 6,412 ,002 

pg8nívelsatisfacçãoOutrasActiDesportivas 18,554 2 1,072 151 17,301 ,000 

pg8nívelsatisfacçãoOutrasAtracções ,139 2 ,366 151 ,379 ,685 

The F tests should be used only for descriptive purposes because the clusters have been 

chosen to maximize the differences among cases in different clusters. The observed 

significance levels are not corrected for this and thus cannot be interpreted as tests of the 

hypothesis that the cluster means are equal. 
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Final Cluster Centers 

 Cluster 

 
1 2 3 

pg8nívelsatisfacçãoPaisagensNaturais 4 3 4 

pg8nívelsatisfacçãoPaisAgricTradic 0 0 3 

pg8nívelsatisfacçãoGastronomia 0 1 4 

pg8nívelsatisfacçãoProdTradicionais 0 0 3 

pg8nívelsatisfacçãoArtesanato 0 0 3 

pg8nívelsatisfacçãoIgrejaseCapelas 2 1 4 

pg8nívelsatisfacçãoOutrosMonumentos 1 1 3 

pg8nívelsatisfacçãoCantaresDançasT 0 0 2 

pg8nívelsatisfacçãoRomarias 0 0 3 

pg8nívelsatisfacçãoFestas 1 0 3 

pg8nívelsatisfacçãoFeiras 1 0 3 

pg8nívelsatisfacçãoPqMercadosLocais 0 0 3 

pg8nívelsatisfacçãoAntInstIndustriais 0 0 2 

pg8nívelsatisfacçãoAldeiasVilasPreserv 1 0 3 

pg8nívelsatisfacçãoTranquilidade 3 2 4 

pg8nívelsatisfacçãoRuralidade 2 0 3 

pg8nívelsatisfacçãoNatureza 3 1 4 

pg8nívelsatisfacçãoHospitalidade 1 0 4 

pg8nívelsatisfacçãoAmbienteDespoluído 3 0 4 

pg8nívelsatisfacçãoPraiaPiscinaFluvial 2 1 3 

pg8nívelsatisfacçãoPercursosParaPasseios 1 0 3 

pg8nívelsatisfacçãoPesca 0 0 1 

pg8nívelsatisfacçãoNavegaçãoRecreativa 0 1 2 

pg8nívelsatisfacçãoDesportosAquáticos 0 0 1 

pg8nívelsatisfacçãoOutrasActiDesportivas 0 0 2 

pg8nívelsatisfacçãoOutrasAtracções 0 0 0 

 
Number of Cases in each Cluster

Cluster 1 50,000

2 85,000

3 19,000

Valid 154,000

Missing ,000 

 
 


