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RESUMO 

 A condição atual do espaço rural, apresenta uma crise de valores 

generalizada, expressando-se sob a forma de desertificação das zonas rurais 

(desruralização). É, portanto, crucial que tomemos uma ação de reinterpretação da 

realidade atual, com o intuito de a inverter, evitando o flagelo do abandono rural. 

 O TER - Turismo em Espaço Rural é, sem dúvida, uma das principais vias 

que permitem aglutinar as potencialidades que ainda subsistem no espaço rural, 

servindo também como alavanca impulsionadora para atrair novas atividades e 

sinergias entre setorese atividades, que permitam alcançar uma reativação 

espacial.Pretende-se, assim, humanizar novamente estas zonas, almejando 

alcançar a vivência que outrora tiveram, ainda que de um modo diferente todavia, 

respondendo assim às questões colocadas pela sociedade atual.  

 Reconhecendo esta factualidade, percebe-semos que os Hotéis Rurais 

emergem como a forma materializada que poderá permitir a referida reativação 

rural, potenciando, de um modo inegável, a economia local. 

 Com base em estudos no terreno, associados à leitura de estudos existentes 

sobre a matéria, apresenta-se, neste trabalho, a exploração das diversas inter-

relações entre território rural, hotéis rurais e atividades turísticas associadas ao 

tema. 

 Percebe-se que, para estes alcançarem o objetivo pretendido, deverão 

enquadrar-se e posicionar-se estrategicamente, de modo a possuírem um perfil que 

dignifique a hotelaria rural, que garanta ao turista uma série de experiências e 

modos de estar e ser, só possíveis de vivenciar no espaço rural.  

 Para esse efeito, é fator determinante que os hotéis rurais procurem cultivar 

a genuinidade intrínseca à ruralidade, explorando atividades turísticas que se 

coadunem com uma linguagem que transmita a essência das zonas onde se 

inserem, explorando sinergias, parcerias e outras atitudes que influenciem e 

galvanizem a vida rural. 

 Destacando a elevada importância do funcionamento em aglomerado, 

através do associativismo, pretende-se, com o presente documento, criar um perfil 

de “Hotel Rural”, demonstrando a importância, o posicionamento e a 

responsabilidade que estes assumem no meio rural. 

Palavras-Chave:Rural; Hotel; Turismo; Perfil; Associados. 



 

ANÁLISE ESTRATÉGICA DO POSICIONAMENTO DOS HOTÉIS RURAIS,
INCLUINDO A CRIAÇÃODE UM PERFIL DE HOTEL RURAL

 

ISE ESTRATÉGICA DO POSICIONAMENTO DOS HOTÉIS RURAIS,
INCLUINDO A CRIAÇÃODE UM PERFIL DE HOTEL RURAL

ISE ESTRATÉGICA DO POSICIONAMENTO DOS HOTÉIS RURAIS, 
INCLUINDO A CRIAÇÃODE UM PERFIL DE HOTEL RURAL 

2 

 



 

 

ANÁLISE ESTRATÉGICA DO POSICIONAMENTO DOS HOTÉIS RURAIS, 
INCLUINDO A CRIAÇÃODE UM PERFIL DE HOTEL RURAL 

2 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Capa; Fonte: Catálogo promocional da AHRP - Associação dos Hotéis Rurais de 

Portugal 

Contra Capa; Fonte: Catálogo promocional da AHRP - Associação dos Hotéis Rurais 

de Portugal 

Figura 01 - "Dados Ilustrados" - "The World Tourism Organization"; Fonte: UNWTO 

- Tourism Highlights - 2014 Edition - p.14 

Figura 02 - "Formas de transporte"–Produção própria com base no gráfico de 

"TheWorldTourismOrganization"; Fonte: UNWTO - TourismHighlights - 2014 Edition 

- p.14 

Figura 03 - "Triângulo da Sustentabilidade"; Fonte: Produção própria - p.16 

Figura 04 - "Triângulo Chave" (Plano de ação - Turismo 2020); Fonte: TURISMO 

2020 - Plano de ação para o desenvolvimento do turismo em Portugal - p.17 

Figura 05 - "Modelo SWOT e Sistémica"; Fonte: Produção própria - p.18 

Figura 06 - Localização dos Hotéis Rurais Associados; Fonte: Produção própria com 

base no Catálogo Promocional dos Hotéis Rurais - p.26 

Figura 07 - "Categoria dos hotéis da AHRP"; Fonte: Produção própria - p.27 

Figura 08 - "Classificação dos Hotéis associados à AHRP"; Fonte: Produção própria 

– p. 27 

Figura 09 - "Ações de internacionalização"; Fonte: Produção própria - p.28 

Figura 10 - "Certificações"; Fonte: Produção própria - p.28 

Figura 11 - "Imagem institucional"; Fonte: Produção própria - p.29 

Figura 12 - "Ações de divulgação do hotel"; Fonte: Produção própria - p.30 

Figura 13 - "Formato de reservas"; Fonte: Produção própria - p.30 

Figura 14 - "Parcerias"; Fonte: Produção própria - p.31 

Figura 15 - "Entidades de divulgação"; Fonte: Produção própria - p.32 

Figura 16 - "Segmentos de mercado"; Fonte: Produção própria - p.33 

Figura 17 - "Locais de interesse"; Fonte: Produção própria - p.34 

Figura 18 - "Reciprocidade entre turista e hotel"; Fonte: Produção própria - p.35



 

ANÁLISE ESTRATÉGICA DO POSICIONAMENTO DOS HOTÉIS RURAIS,
INCLUINDO A CRIAÇÃODE UM PERFIL DE HOTEL RURAL

 

ISE ESTRATÉGICA DO POSICIONAMENTO DOS HOTÉIS RURAIS,
INCLUINDO A CRIAÇÃODE UM PERFIL DE HOTEL RURAL

ISE ESTRATÉGICA DO POSICIONAMENTO DOS HOTÉIS RURAIS, 
INCLUINDO A CRIAÇÃODE UM PERFIL DE HOTEL RURAL 

2 

 



 

 

ANÁLISE ESTRATÉGICA DO POSICIONAMENTO DOS HOTÉIS RURAIS, 
INCLUINDO A CRIAÇÃODE UM PERFIL DE HOTEL RURAL 

3 

 

Figura 19 - "Idade do turista na época alta"; Fonte: Produção própria - p.35 

Figura 20 - "Idade do turista na época baixa"; Fonte: Produção própria - p.36 

Figura 21 - "Tipo de ocupação do hotel na época alta"; Fonte: Produção própria - 

p.36 

Figura 22 - "Tipo de ocupação do hotel na época baixa"; Fonte: Produção própria - 

p.37 

Figura 23 - "Mercado na época alta"; Fonte: Produção própria - p.37 

Figura 24 - "Mercado na época baixa"; Fonte: Produção própria - p.38 

Figura 25 - "Relação da taxa de ocupação época alta/época baixa"; Fonte: Produção 

própria - p.38 

Figura 26 - "Organograma relacional da adaptação do produto"; Fonte: Produção 

própria - p.40 

Figura 27 - "Dicotomia entre Rural e Tecnologia"; Fonte: Produção própria - p.41 

Figura 28 - "Galvanizar o espaço rural através da tecnologia "; Fonte: Produção 

própria - p.42 

Figura 29 - "Oferta do Hotel Rural"; Fonte: Produção própria - p.44 

Figura 30 - "Relação vivencial"; Fonte: Produção própria - p.45 

Figura 31 - "Da identidade ao perfil"; Fonte: Produção própria - p.46 

Figura 32 - "Das particularidades ao perfil"; Fonte: Produção própria - p.47 

Figura 33 - "Logótipo AHRP"; Fonte: Produção própria - p.48 

Figura 34 - "Caracterização gráfica da relação produto com HR"; Fonte: Produção 

própria - p.48 

Figura 35 – "Definição sintética do Perfil HR"; Fonte: Produção própria – p.49 

 

 

 

 

 



 

ANÁLISE ESTRATÉGICA DO POSICIONAMENTO DOS HOTÉIS RURAIS,
INCLUINDO A CRIAÇÃODE UM PERFIL DE HOTEL RURAL

 

ISE ESTRATÉGICA DO POSICIONAMENTO DOS HOTÉIS RURAIS,
INCLUINDO A CRIAÇÃODE UM PERFIL DE HOTEL RURAL

ISE ESTRATÉGICA DO POSICIONAMENTO DOS HOTÉIS RURAIS, 
INCLUINDO A CRIAÇÃODE UM PERFIL DE HOTEL RURAL 

2 

 



 

 

ANÁLISE ESTRATÉGICA DO POSICIONAMENTO DOS HOTÉIS RURAIS, 
INCLUINDO A CRIAÇÃODE UM PERFIL DE HOTEL RURAL 

4 

 

ÍNDICE 

RESUMO .................................................................................................... 1 

ÍNDICE DE FIGURAS .................................................................................... 2 

INTRODUÇÃO ............................................................................................. 5 

1- ESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL DO ESTUDO .......................................... 7 

1.1 – METODOLOGIA .................................................................................. 7 

1.2 – OBJETIVOS ........................................................................................ 8 

2 - CARATERIZAÇÃO RURAL .......................................................................... 9 

2.1 - DISTINÇÃO ENTRE ATMOSFERA VIVENCIAL RURAL E URBANA ................. 9 

2.2 - IDENTIDADE DO TURISMO EM ESPAÇO RURAL ...................................... 12 

2.3 - PRODUTOS TURÍSTICOS ASSOCIADOS AO AMBIENTE RURAL .................. 18 

2.4 - ANÁLISE SWOT ................................................................................. 19 

3 - POSICIONAMENTO DOS HOTÉIS RURAIS.................................................. 23 

3.1 - ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO DO HOTEL RURAL .............................. 23 

3.2 – VIVÊNCIA NO HOTEL RURAL ............................................................... 32 

3.3 - O PERFIL DO TURISTA ........................................................................ 34 

3.4 - MODELO DE DINAMIZAÇÃO DOS HOTÉIS RURAIS .................................. 39 

4 - O PERFIL DO HOTEL RURAL ................................................................... 43 

4.1 - ALCANÇAR O PERFIL DE HOTEL RURAL ................................................. 43 

4.2 - A IMPORTÂNCIA DO ASSOCIATIVISMO ................................................. 49 

4.3 ORIENTAÇÃO TÉCNICA – PERFIL DO HOTEL RURAL .................................. 51 

5 - CONCLUSÃO ........................................................................................ 53 

6 - FONTES E BIBLIOGRAFIA ...................................................................... 55 



 

ANÁLISE ESTRATÉGICA DO POSICIONAMENTO DOS HOTÉIS RURAIS,
INCLUINDO A CRIAÇÃODE UM PERFIL DE HOTEL RURAL

 

ISE ESTRATÉGICA DO POSICIONAMENTO DOS HOTÉIS RURAIS,
INCLUINDO A CRIAÇÃODE UM PERFIL DE HOTEL RURAL

ISE ESTRATÉGICA DO POSICIONAMENTO DOS HOTÉIS RURAIS, 
INCLUINDO A CRIAÇÃODE UM PERFIL DE HOTEL RURAL 

4 

 



 

 

ANÁLISE ESTRATÉGICA DO POSICIONAMENTO DOS HOTÉIS RURAIS, 
INCLUINDO A CRIAÇÃODE UM PERFIL DE HOTEL RURAL 

5 

 

INTRODUÇÃO 

 Através do presente documento intenta-se alcançar o posicionamento 

estratégico dos hotéis rurais no panorama que engloba a crescente importância do 

Turismo Rural em Portugal, como produto que contribui intensivamente para a 

dinamização de zonas rurais, percebendo-se que este tem sido alvo de um enfoque 

emergente por parte de vários agentes.  

 O modelo de turismo, “Hotel Rural”, entre outros de caráter rural, enquadra-

senas medidas adotadas pelo governo para evitar a desruralização do país, 

alargando a oferta turística ao espaço rural, nomeadamente, explorando os seus 

recursos naturais e culturais e, consequentemente, valorizando e diversificando a 

oferta desse mesmo espaço rural. 

 Neste contexto, torna-se inevitável a galvanização social, económica e 

cultural das zonas rurais do país. Esta é uma meta que se atinge devolvendo vida 

aos espaços rurais. Devemos então reconhecer que os hotéis rurais, enquanto 

modelo de Turismo em Espaço Rural (TER), assumem um papel de relevada 

importância na dinamização da economia local. 

 Para se perceber essa importância, é determinante traçar-se um perfil que 

os caracterize. 

 A definição de um perfil comporta uma série de características que definem 

a circunstância de uma determinada vivência. 

 Assim, importa, por um lado, estudar a procura e, por outro lado, 

compreender o que determina a autenticidade do TER, com especial enfoco no 

Hotel Rural, de modo a poderem-semos relacionar as competências dos Hotéis 

Rurais com a procura no mercado do Turismo Rural, de modo a homogeneizar, 

ajustar e organizar a oferta, tendo em vista uma melhor satisfação do cliente. 

 De salientar que, através dessa oferta, essencialmente orientada para a 

atividade rural, é possível atingir uma abrangência que envolva outras ofertas, 

servindo também como elementos impulsionadores para criar sinergias com o 

espaço envolvente. 

 



 

 

ANÁLISE ESTRATÉGICA DO POSICIONAMENTO DOS HOTÉIS RURAIS, 
INCLUINDO A CRIAÇÃODE UM PERFIL DE HOTEL RURAL 

4 

 



 

 

ANÁLISE ESTRATÉGICA DO POSICIONAMENTO DOS HOTÉIS RURAIS, 
INCLUINDO A CRIAÇÃODE UM PERFIL DE HOTEL RURAL 

6 

 

 Reconhecida a problemática, este trabalho centra-se, essencialmente, na 

determinação dos elementos que originam a realidade rural atual, percebendo-se a 

atmosfera que define a ruralidade, para posteriormente definir estratégias de 

posicionamento dos hotéis rurais, de modo a que estes contribuam de forma 

enérgica para a galvanização das zonas rurais. 

 Estruturou-se o trabalho numa sequência que permite a compreensão do 

ambiente vivencial e a atmosfera rural, as suas particularidades e diferenças para 

com o ambiente urbano, criando-se orientações para um caminho a seguir para o 

posicionamento dos hotéis rurais. 

 Consideram-se também neste trabalho as orientações estratégicas 

transmitidas pelo PENT 2013-2015 - Plano Estratégico Nacional do Turismo – 

considerando, naturalmente,a visão atual decorrente do Plano de Ação para o 

desenvolvimento do Turismo em Portugal (Turismo 2020). 

 Numa fase seguinte deste trabalho, dá-se uma explicação e efetua-se uma 

análise do posicionamento dos hotéis rurais, evidenciando experiências que estes 

podem proporcionar e que os torna diferentes das restantes tipologias de 

alojamento, demonstrando-se, assim, a importância do Hotel Rural para o Turismo 

Nacional. 

 Este trabalho compreende ainda a introdução de modelos de dinamização, 

que permitam abrir caminho para a definição do perfil de um hotel rural. 

 As particularidades sensoriais, as experiências e vivencias de um espaço 

rural, as características dos espaços físicos genuinamente associados à ruralidade 

são, naturalmente, determinantes para definir o “HOTEL RURAL”; todavia, o 

enquadramento legal é também ele essencial e incontornável para obtermos o seu 

perfil. 

 Neste contexto, na últimafase deste trabalho, destacam-se os modelos de 

dinamização que potenciam as diversas relações sinergéticas entre hotéis, 

atividades, serviços e produtos turísticos, em várias escalas e em múltiplas 

realidades. 

 A análise estratégica do posicionamento dos hotéis rurais culmina com uma 

orientação técnica que incorpora uma possível visão do “HOTEL RURAL”.
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1- ESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL DO ESTUDO 

 

1.1 – METODOLOGIA 

 A metodologia de trabalho empregue no estudo agora apresentado 

assentana análise de dados quantitativos e qualitativos e na sua conjugação e é 

com base nessa combinação que se estabeleceu uma “ESTRATÉGICA DO 

POSICIONAMENTO DOS HOTÉIS RURAIS” e, simultaneamente, a “CRIAÇÃO DE UM 

PERFIL DE HOTEL RURAL”. 

 Assim, foi efetuado um levantamento dos hotéis associados à AHRP 

(Associação dos Hotéis Rurais de Portugal), com o intuito de se perceber as 

envolvências, os serviços, asatividades e, com base nesses dados, encontrar um 

caminho que permita homogeneizar a oferta dos hotéis rurais. Por consequência, 

define-se o seu perfil, tendo sempre presente as características associadas ao TER, 

não descurando, contudo, produtos relacionados com outras temáticas turísticas, 

que não só complementam a dinâmica pretendida para o Turismo Rural, como 

também a exponenciam. Importa perceber que, quando um fator positivo de 

destaque é aliado a outros, ainda que de menor relevo para o tema, o resultado é a 

perceção de que em conjunto, estabelecendo as corretas sinergias, o produto 

principal vê-se assim valorizado. 

 É ainda analisada a particularidade de cada hotel rural, resultante do 

aproveitamento,entre outros, do potencial agrícola, natural, paisagístico, do próprio 

edificado, da cultural e história das gentes e lugares, como elemento determinante 

na definição do perfil “HOTEL RURAL”. 

 O levantamento efetuado contemplou questionários aos hoteleiros, a 

verificação das instalações, recolha de documentação fotográfica e vídeo 

demonstrativos das particularidades de cada um. Extraíram-se, assim, informações 

essenciais para se perceber a dinâmica turística que está associada a cada hotel, 

especialmente a nível sensorial. 

 Estabeleceram-se relações entre os hotéis rurais e o enquadramento 

territorial, alcançando-se orientações importantes, no sentido de perceber que o 

que envolve a esfera do hotel rural, estabelece uma reciprocidade entre o perfil e 

motivação dos utilizadores/consumidores com a oferta promovida, essencialmente, 

pelo hotel e sua localização/região. 
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De modo a possibilitar a criação de um perfil de hotel rural - algo 

extremamente sensível - efetuaram-se contactos próximos e contínuos com a 

AHRP. Só desta forma foi possível compreender quem vive com esta realidade, in 

loco, diariamente, tendo esta aprendizagem sido fundamental para se compreender 

o posicionamento e visão do ambiente rural e dos Hotéis Rurais. 

 Efetuaram-se ainda reuniões junto do Turismo de Portugal, com o intuito de 

se perceber qual a importância e genuinidade que a ruralidade oferece, quais os 

produtos turísticos que mais podem valorizar o território e, consequentemente, os 

Hotéis Rurais, bem como a importância que o Turismo no Espaço Rural ocupa no 

panorama do desenvolvimento turístico que se intenta alcançar para Portugal.  

 A leitura e análise de trabalhos académicos e documentos do Turismo de 

Portugal foi, como não poderia deixar de ser, essencial para a escrita do presente 

trabalho. 

 

1.2 – OBJETIVOS 

 Não obstante o levantamento de dados em todos os Hotéis Rurais 

associados da AHRP, não se pretende, com o presente trabalho, criar um perfil 

puramente estático e direto. Pretende-se sim, obter um perfil de “HOTEL RURAL” 

dinâmico, que garanta uma qualidade transversal a todos os hotéis referenciados 

no estudo, de modo a que o turista sinta existir uma referência qualitativa que 

normalize e homogeneize a oferta do Hotel Rural. 

 Este trabalho tem também como objetivo perceber a autenticidade da 

ruralidade inerente ao hotel rural e, recorrendo à conjugação entre atividades 

temáticas rurais e o ambiente que lhe é intrínseco, permitir-nos obter um 

balizamento onde se enquadra o hotel rural. 

 Finalmente, pretende-se com este trabalho estabelecer uma envolvência de 

características que nos permitam compreender e caracterizar o perfil de “HOTEL 

RURAL”.
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2 - CARATERIZAÇÃO RURAL 

 

2.1 - DISTINÇÃO ENTRE ATMOSFERA VIVENCIAL RURAL E URBANA 

 A melhor forma encontrada para determinar as caraterísticas e a realidade 

que engloba a atmosfera vivencial rural,foi a de estabelecer uma comparação direta 

com a sua extrema oposição, a urbanidade. 

 Evitar-se-á insistir numa análise intensiva da dicotomia encontrada nestas 

duas realidades, decorrentes das transformações sociais, pretendendo-se, 

essencialmente, uma visão que englobe e determine de forma direta, o que 

podemos encontrar num ambiente rural, que se foi perdendo com o fenómeno de 

urbanização explosiva que tem marcado a sociedade. Deste modo, não será 

necessárioefetuar uma explicação histórica de todo este fenómeno, numa 

perspetiva diacrónica que se dispensa para o presente tema. 

 Segundo Manuel Castells, os ambientes urbanos representam manifestações 

simbólicas e espaciais das forças sociais mais vastas.  

 Depreende-se, de tal raciocínio, que é nos espaços urbanos que se encontra 

o expoente máximo da forma morfológica da sociedade atual e se estabelece a 

relação direta com os mecanismos gerais do desenvolvimento social, expresso nas 

transformações do pensamento humano. 

 A atmosfera vivencial urbana reflete, de um modo abundante e 

congestionante, a complexidade da aglomeração da vida humana. É nesta realidade 

que se vivencia a velocidade abrupta que envolve a vida humana, com 

transformações constantes, que não permitem a assimilação dos desenvolvimentos 

tecnológicos. 

 O tempo de adaptação às transformações constantes, que se sobrepõem 

num efeito de estratificação acidentada, provoca, naturalmente, um género de caos 

na vida urbana, caraterizado por uma série de particularidades que se expressam 

no dia-a-dia. 

 De um modo sintetizado, tem-se a comunicação intensiva sob a forma de 

publicidade, o congestionamento automóvel e humano que se manifesta em filas, o 

vertiginoso desenvolvimento tecnológico e a globalização da comunicação, o 

trabalho e vida social geral, que obviamente tem o seu lado positivo, mas que,em
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contraponto, contribui para o efeito de cidadão anónimo. Aparentemente, quanto 

mais densidade populacional, menos aproximação existe entre as pessoas. 

 O espaço urbano, expresso sob a forma de cidades, é a maior manifestação 

da presença humana no mundo, com todos os benefícios e malefícios que daí 

advêm. 

 A nível de caraterização do ambiente urbano, depara-secom edificação 

contínua que alberga milhares de pessoas em áreas reduzidas. É a paisagem 

construída. 

 Para que a cidade funcione, de modo a colmatar as necessidades da 

população, torna-se imprescindível que seja detentora de uma série de 

infraestruturas que satisfaçam as necessidades de tal densidade. Daí surgem mais 

edificação, (escolas, hospitais, edifícios públicos, redes de águas, elétricas, entre 

outros) e consequente destruição do meio natural, originando a paisagem urbana 

conhecida de todos. 

 Pode-se assumir que a vida urbana, aparte e em complemento com as 

caraterísticas positivas, gera, incontornavelmente, uma espécie de caos, originado 

por todo o aglomerado da vida social, para o qual surge como 

imprescindível,experienciar alguma espécie de alienação da identidade pessoal. 

 O ambiente rural proporciona precisamente o inverso do que se encontra no 

dia-a-dia das zonas urbanas. Carateriza-se precisamente por ser uma região não 

urbanizada, detentora de panorâmicas visuais que remetem para o ambiente 

natural, não construído, como que vazio de humanidade.É essa alienação que é 

possível de alcançar no ambiente rural. 

 A manifestação da presença humana nas zonas rurais apresenta-se sob a 

forma de baixa densidade de ocupação edificada e revelam um contacto mais 

intenso e de confraternização entre as pessoas. Existe portanto mais contacto 

humano. 

 É interessante observar este paradoxo. Onde existemenos gente (rural) 

existe mais contacto do que nas zonas com mais gente (urbano). 

 Nas zonas rurais, o estilo de vida compreende uma relação mais vincada 

com a agricultura, a natureza, os animais e ligação/conexão populacional e as suas 

gentes. É a paisagem natural. 
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Como incremento enriquecedor e esclarecedor do tema paisagem e servindo 

como breve explicação, deve-sepercecionar que é imprescindível compreendero 

conceito de paisagem numa plenitude mais abrangente. Assim, depreende-seque, 

para esta se manifestar, necessita de ser visualizada e vivida. A paisagem 

apresenta um conjunto de relacionamentos que se apresentam sob o modo 

físico/humano, morfológico/cultural, espaço construído/espaço vago, 

materialidade/imaterialidade. 

"A paisagem é tudo. É um diagnóstico de uma organização humana do território. A 

paisagem não é natural. É construída com elementos naturais. É do Homem, como 

uma casa. O Homem faz a paisagem com materiais vivos e com solo duro. É uma 

construção artificial, baseada nas leis da Natureza. Os seus elementos estão 

sujeitos à Lei da Vida. Portanto, há uma dinâmica e lógica da paisagem, da parte 

essencial da paisagem. Não podemos separar a paisagem e tratá-la como uma 

“coisa” para o turismo ou como um valor apenas de cenário.” 

(TELES, 2004: 04) 

 Através de observação e análise, compreende-seque a paisagem rural,  

não se trata somente do fenómeno visual que permite caraterizá-la - 

maioritariamente constituído por elementos naturais que nos envolvem-, mas 

também pela forma como o homem ocupa e vive o espaço nestas zonas.  

 É essencialmente desta perceção, assente em vários formatos e realidades 

culturais, sociais e económicas, que insurge aquilo que se denominam vivências 

possíveis de alcançar no espaço rural. Percebendo que a mão humana está 

presente, conclui-se que o espaço rural é, sem dúvida alguma, a manifestação 

humana que melhor evidencia a relação humana com a natureza. 

 Na memória e imaginário coletivo social, existe a perceção geral, que é de 

facto uma realidade, de que o espaço rural é, essencialmente, natural, com grandes 

áreas verdes, naturais ou cultivadas (setor primário de produção - agricultura, 

pecuária, extrativismo e caça). 

 O modo de habitar humano, é também composto por edificações que 

representam os elementos naturais que a natureza oferece, edifícios cuja matéria-

prima parece brotar do chão.Perante a análise aos distintos ambientes decorrentes 

da presença humana (urbano e rural),percebe–sea clara distinção entre ambos. 

Daí decorre, de forma natural, que é nos espaços rurais que se podem 

experienciar particularidades únicasde práticas ancestrais, através de uma cultura
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social que evoca as tradições e que remete para as origens, promovendo um 

contacto único com a natureza. 

 É através deste contacto com o ambiente natural, proporcionado também 

pelas funções económicas que a ruralidade oferece (agricultura, pecuária, entre 

outras), que se conclui que a melhor forma de evitar o êxodo rural é aexplorar a 

genuinidade do espaço e das gentes do rural. 

 Na ruralidade pode-se alcançar uma hospitalidade e contacto humano, que 

está praticamente abandonado na urbanidade. Pode-se evitar o ambiente frenético 

próprio da densidade das zonas urbanas e, contudo, obter mais humanidade. 

 Com a dinamização de um Turismo no Espaço Rural devidamente 

estruturado e balizado na sua oferta, é possíveltirar partido de todos os benefícios 

oferecidos pelo meio rural,exponenciando os e, num efeito de reciprocidade, 

atribuir novamente vida a estes espaços, invertendo de algum modo, o êxodoque 

provocou o abandono rural, sem com isso perder as suas referências e a sua 

identidade. 

 

2.2 - IDENTIDADE DO TURISMO EM ESPAÇO RURAL 

 Para se poder caraterizar o Turismo em Espaço Rural, é inevitável que ter 

uma noção do Turismo no geral, numa sequência lógica de iniciação na análise 

macro, para posteriormente focar o tema em análise, atingindo a pretendida micro 

análise. 

 O Turismo entendido como uma atividade que subentende a deslocação de 

pessoas para um determinado local, num período de tempo pré-determinado e 

considerado como efémero, apresenta finalidades como lazer, culturais, negócios, 

entre outros.  

 Reconhece-se uma potencialidade extraordinária do Turismo a nível global. 

O Turismo apresenta-se, concetualmente e estrategicamente, como um setor que 

sustenta várias regiões, sendo também analisado como setor que poderá dinamizar 

países, regiões, espaços e ambientes. 

 É inquestionável que, quando bem explorado, é um fator de crescimento e 

de desenvolvimento, originando por todo o mundo movimentações temporárias de 

pessoas para diversos destinos, deslocando-as dos seus locais de residência e 
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trabalho, criando movimento económico e

arrastamento do mesmo. 

 Para se entender a importância do Turismo a nível mundial, de uma forma 

sintetizada, apresenta-se

TourismHighlights - 2014 Edition

onde podemos verificar que 6% da exportação mundial está ligada ao turismo, bem 

como o facto de representar 1 posto de trabalho em

que demonstram a potencialidade real e incontornável do Turismo.
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trabalho, criando movimento económico e, consequentemente,

 

entender a importância do Turismo a nível mundial, de uma forma 

seumexcerto da publicação internacional: "

2014 Edition", promovida pelo "TheWorldTourismOrganization

e podemos verificar que 6% da exportação mundial está ligada ao turismo, bem 

como o facto de representar 1 posto de trabalho em cada 11, entre outros dados 

que demonstram a potencialidade real e incontornável do Turismo. 
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mente, efeito de 

entender a importância do Turismo a nível mundial, de uma forma 

da publicação internacional: "UNWTO - 

TheWorldTourismOrganization" 

e podemos verificar que 6% da exportação mundial está ligada ao turismo, bem 

cada 11, entre outros dados 

 



 

ISE ESTRATÉGICA DO POSICIONAMENTO DOS HOTÉIS RURAIS,
INCLUINDO A CRIAÇÃODE UM PERFIL DE HOTEL RURAL

 

ISE ESTRATÉGICA DO POSICIONAMENTO DOS HOTÉIS RURAIS,
INCLUINDO A CRIAÇÃODE UM PERFIL DE HOTEL RURAL

ISE ESTRATÉGICA DO POSICIONAMENTO DOS HOTÉIS RURAIS, 
INCLUINDO A CRIAÇÃODE UM PERFIL DE HOTEL RURAL 

3 

 



 

ISE ESTRATÉGICA DO POSICIONAMENTO DOS HOTÉIS RURAIS,
INCLUINDO A CRIAÇÃODE UM PERFIL DE HOTEL RURAL

Figura 01 - Dados Ilustrados 

 

 Importa compreender de que 

pessoas, gerado pelo Turismo, se apresenta no que ao elemento de transporte diz 

respeito. 

Figura 02 - Formas de transporte 

 Quanto ao TER, este é

humanamente e economicamente

 Perante tal possibilidade

"...a crise gerada pela desruralização do país iniciada por volta d

Luís), o governo português cria o tipo de alojamento denominado: TER 
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Dados Ilustrados - "The World Tourism Organization" 

Importa compreender de que modo é que todo este fluxo constante

, gerado pelo Turismo, se apresenta no que ao elemento de transporte diz 

Formas de transporte - "The World Tourism Organization"

 

Quanto ao TER, este é, inequivocamente,um setor que poderá revitalizar

humanamente e economicamente o espaço rural no contexto nacional.

Perante tal possibilidade e de forma a combater o abandono das zonas rurais 

"...a crise gerada pela desruralização do país iniciada por volta d

Luís), o governo português cria o tipo de alojamento denominado: TER 
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modo é que todo este fluxo constante de 

, gerado pelo Turismo, se apresenta no que ao elemento de transporte diz 

 

"The World Tourism Organization" 

poderá revitalizar 

o espaço rural no contexto nacional. 

e de forma a combater o abandono das zonas rurais 

"...a crise gerada pela desruralização do país iniciada por volta de 1960" (Silva, 

Luís), o governo português cria o tipo de alojamento denominado: TER - Turismo 
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em Espaço Rural…”, por forma a enfatizar e assim promover o conjunto de 

modalidades de hospedagem em zonas rurais, que permitissem ao turista usufruir 

dos recursos naturais, culturais e sociais das mesmas. 

 Esta atitude manteve-se até aos dias de hoje, como um dos principais eixos 

estratégicos para a revitalização do rural. 

 O TER proporciona e confere, pela circunstância que o define, um conjunto 

de atividades, serviços e produtos, que garante experiências genuínas 

intrinsecamente ligadas ao meio rural. 

 Neste sentido, de modo a manter a sua autenticidade, esta forma de turismo 

deve garantir algumas caraterísticas que rapidamente transmitam a sua atmosfera. 

 Devem situar-se em espaços com ambiente rural, pouco densos a nível de 

edificado, com uma forte ligação à traça arquitetónica e modo de construir típico da 

região em que se insere. Deve possuir uma forte ligação à agricultura, respetivas 

atividades e ambiente natural (Turismo Natureza). 

 De salientar que, apesar da sua ligação ao ambiente tradicional e histórico 

do lugar, deve ser implementado, com base na diversidade da oferta, algo que 

potencie mais ainda os recursos que lhe são inerentes. Esta variável poderá ser 

obtida através da diferenciação e complementaridade da oferta, com base em 

múltiplas formas de vivenciar o espaço, desde a dormida(através de diversas 

modalidades de hospedagem), passando pela exploração das atividades e serviços 

complementares de animação e diversão turística, bem como por outras atividades 

de relevo (Turismo náutico; Touring Cultural e Religioso, entre outros). 

 Esta visão manifestou-se ao longo do tempo como uma estratégia que, 

apesar de ser discutível, tem vindo a ganhar força política, no que diz respeito à 

gestão económica e territorial. 

 Analisando o Plano Estratégico Nacional de Turismo (PENT - 2013/2015) 

verifica-se precisamente essa intenção: 

"O XIX Governo Institucional considera o turismo um setor prioritário para a 

estratégia de desenvolvimento do país... Assim, dá-se ênfase à marca <Destino 

Portugal> como agregadora das várias ofertas, contribuindo também para reforçar 

a identidade nacional e a coesão do território. 
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Neste contexto, importa reforçar as ideias chave associadas à proposta de valor do Destino 

Portugal: clima, luz, história, cultura e tradição, hospitalidade e diversidade.

como eixo central a sustentabilidade de Portuga

do serviço, da competitividade da oferta e da criação deconteúdos autênticos e experiências 

genuínas..." 

 

 O TER coaduna-

caraterísticas naturais e de valorização da identidade nacional

 Trata-se da sua inegável circunstância, que catalisa e amplifica a 

aplicabilidade da intervenção sustentável c

TER. Portanto, toda esta atividade deve garantir sustentabilidade na sua 

intervenção, sob os diversos 

sustentabilidade, a saber: 

 Destaca-se, ainda,

turismo, vê-se enquadrada no âmbito dos apoios comunitários, concretamente no 

âmbito do Portugal 2020 e do PDR 202

 

Figura 03 
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Neste contexto, importa reforçar as ideias chave associadas à proposta de valor do Destino 

Portugal: clima, luz, história, cultura e tradição, hospitalidade e diversidade. A nova visão tem 

a sustentabilidade de Portugal enquanto destino turístico, a par da qualidade 

do serviço, da competitividade da oferta e da criação deconteúdos autênticos e experiências 

PENT - (Resolução do Conselho de Ministros n.24/2013)

-se perfeitamente com esta visão, dadas as suas 

e de valorização da identidade nacional. 

se da sua inegável circunstância, que catalisa e amplifica a 

aplicabilidade da intervenção sustentável como base incontestável para definir o 

TER. Portanto, toda esta atividade deve garantir sustentabilidade na sua 

diversos aspetos apresentados no denominado triângulo da 

, a saber: impacto económico, cultural e ambiental (Figura 03)

, que essa intenção de reativação do rural, 

enquadrada no âmbito dos apoios comunitários, concretamente no 

âmbito do Portugal 2020 e do PDR 2020. 

Figura 03 - Triângulo da Sustentabilidade 
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Neste contexto, importa reforçar as ideias chave associadas à proposta de valor do Destino 

A nova visão tem 

quanto destino turístico, a par da qualidade 

do serviço, da competitividade da oferta e da criação deconteúdos autênticos e experiências 

stros n.24/2013) 

, dadas as suas 

se da sua inegável circunstância, que catalisa e amplifica a 

omo base incontestável para definir o 

TER. Portanto, toda esta atividade deve garantir sustentabilidade na sua 

aspetos apresentados no denominado triângulo da 

(Figura 03). 

que essa intenção de reativação do rural, por via do 

enquadrada no âmbito dos apoios comunitários, concretamente no 
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Desta forma, o desenvolvimento dest

uma sustentabilidade integrada, considerando que deve conservar as caraterísticas 

rurais de uma região, usufruindo dos seus recursos n

cultura e tradição do local. Com isto, deve também promover um efeito de 

dilatação económica, através de parcerias com entidades locais, influenciando toda 

a região, como elemento ressonante para com o meio que o suporta.

 Assim, através da ofer

a autossuficiência do hotel a vários níveis (oferta de atividades/produtos). 

"Em anos recentes, tem

sistemática de políticas nacionais e comunitária

favorecem o sector turístico. Estas políticas têm por objectivo combater os efeitos 

nefastos da desruralização do país e procuram induzir o desenvolvimento 

sustentável das zonas rurais e estimular a diversificação das activid

económicas de quem nelas reside, mediante o aproveitamento dos seus recursos 

endógenos. Isto inclui o aproveitamento do potencial agrícola dos campos, a 

patrimonializaçãodos seus recursos naturais, cultur

exploração turística destes patrimónios."

 Reconhecido como um dos elementos chave para 

rural, o TER insere-se com relevada importância no plano de ação para o 

desenvolvimento do turismo em Portugal (Turismo 2020) e

triângulo que nos orienta para uma intervenção sustentável, devemos também 

observar de forma crítica 

da visão do Portugal 2020, que se apresenta sintetizado no Triângulo Chave

Figura 04 
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, o desenvolvimento desta atividade turística deve promover 

uma sustentabilidade integrada, considerando que deve conservar as caraterísticas 

rurais de uma região, usufruindo dos seus recursos naturais/locais e 

cultura e tradição do local. Com isto, deve também promover um efeito de 

dilatação económica, através de parcerias com entidades locais, influenciando toda 

a região, como elemento ressonante para com o meio que o suporta.

Assim, através da oferta que se pode obter na envolvente, podemos garantir 

do hotel a vários níveis (oferta de atividades/produtos). 

"Em anos recentes, tem-se assistido em Portugal à formulação e implementação 

sistemática de políticas nacionais e comunitárias de desenvolvimento rural que 

favorecem o sector turístico. Estas políticas têm por objectivo combater os efeitos 

nefastos da desruralização do país e procuram induzir o desenvolvimento 

sustentável das zonas rurais e estimular a diversificação das activid

económicas de quem nelas reside, mediante o aproveitamento dos seus recursos 

endógenos. Isto inclui o aproveitamento do potencial agrícola dos campos, a 

patrimonializaçãodos seus recursos naturais, culturais, históricos e paisagísticos

turística destes patrimónios." 

(Silva, 2007a: 39

Reconhecido como um dos elementos chave para a reativação do espaço 

se com relevada importância no plano de ação para o 

desenvolvimento do turismo em Portugal (Turismo 2020) e, como tal, associado ao 

triângulo que nos orienta para uma intervenção sustentável, devemos também 

 e visionária, os eixos orientadores para a implementação 

da visão do Portugal 2020, que se apresenta sintetizado no Triângulo Chave

 - Triângulo Chave (Plano de ação - Turismo 2020) 
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atividade turística deve promover 

uma sustentabilidade integrada, considerando que deve conservar as caraterísticas 

aturais/locais e divulgar a 

cultura e tradição do local. Com isto, deve também promover um efeito de 

dilatação económica, através de parcerias com entidades locais, influenciando toda 

a região, como elemento ressonante para com o meio que o suporta. 

ta que se pode obter na envolvente, podemos garantir 

do hotel a vários níveis (oferta de atividades/produtos).  

implementação 

de desenvolvimento rural que 

favorecem o sector turístico. Estas políticas têm por objectivo combater os efeitos 

nefastos da desruralização do país e procuram induzir o desenvolvimento 

sustentável das zonas rurais e estimular a diversificação das actividades 

económicas de quem nelas reside, mediante o aproveitamento dos seus recursos 

endógenos. Isto inclui o aproveitamento do potencial agrícola dos campos, a 

ais, históricos e paisagísticos e a 

(Silva, 2007a: 39‑67) 

reativação do espaço 

se com relevada importância no plano de ação para o 

como tal, associado ao 

triângulo que nos orienta para uma intervenção sustentável, devemos também 

para a implementação 

da visão do Portugal 2020, que se apresenta sintetizado no Triângulo Chave. 
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2.3 - PRODUTOS TURÍSTICOS ASSOCIADOS AO AMBIENTE RURAL 

 A complexidade inerente à definição de um setor de atividade turística, 

nomeadamente com as caraterísticas de zonas de maior sensibilidade natural, 

ambiental, cultural e social, como é o caso do TER, obriga a uma perceçãodo 

fenómeno de turismo, que culmina com a sugestão orientativa de produtos 

turísticos que, naturalmente, projetem o setor do Turismo Rural em toda a sua 

plenitude. 

 

 De modo sustentado, porém, reconhecidamente ousado, sugere-se um 

relacionamento dos produtos turísticos com o Turismo Rural, em concreto: 

 Gastronomia e Vinhos; 

 Turismo Saúde; 

 Turismo Residencial; 

 Turismo Náutico; 

 Turismo Natureza; 

 Golfe; 

 Circuitos Turísticos Religiosos e Culturais; 

 Sol e Mar; 

 

 Naturalmente que se pretende que os produtos acima identificados sejam 

trabalhados tendo em vista uma forte relação com a ruralidade, sem que esta perca 

a sua genuinidade. A sua identificação resulta da leitura e análise de documentos 

relacionados com o Turismo, nomeadamente estudos disponibilizados pelo Turismo 

de Portugal e, também, documentos académicos. 

 Pela nomenclatura usada na identificação dos produtos turísticos, 

depreende-se de forma imediata que poderá existir relação entre o produto e setor 

em análise; todavia, esta deve ser sustentada por visões estratégicas que 

consolidem a seleção. Nesta visão, é expectável que, de entre os produtos 

mencionados, existam aqueles que possuem uma relação mais intensa com o 

ambiente rural. 

 Dos temas acima elencados, podemos evidenciar a Gastronomia e Vinhos, 

cuja relação com o meio rural é intuitiva, pela forma típica que define a vivência 

rural, evidenciando bem a potencialidade da ruralidade, dado que é nestas regiões 

que a boa comida tradicional se destaca e onde o bom vinho é produzido.
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No que se refere ao Touring Cultural e Religioso, constata-se que este 

explora, de forma vincada, o alojamento no meio rural,proporcionado pela 

exploração de rotas associadas à cultura popular,ao edificado qualificado e às 

tradições genuínas, que podem e devem ser experienciadas no ambiente rural. 

 Destaca-se ainda, de forma perentória, o Turismo Natureza, pela óbvia 

relação com o ambiente natural e atividades que daí se podem explorar, "Estruturar 

a oferta de turismo de natureza, nomeadamente através da contemplação e fruição 

do meio rural (turismo rural) e também de segmentos mais ativos, como passeios 

(a pé, de bicicleta ou a cavalo), de observação de aves ou do turismo equestre..." 

(PENT - 2013/2015). 

 

2.4 - ANÁLISE SWOT 

 Para se posicionarem os Hotéis Rurais como elemento chave para a 

dinamização do Turismo Rural, é incontornável compreenderem-se as 

potencialidades, as oportunidades, as debilidades e as ameaças que definem este 

setor turístico. 

 Devido às múltiplas dimensões que abrangem e definem a análise SWOT do 

presente tema, é também de extrema importância uma abordagem sistémica ao 

mesmo, pretendendo conjugar conceitos de modo a colmatar debilidades e 

ameaças, através das potencialidades e oportunidades do setor. 

 Com base neste princípio, apresenta-se abaixo um organograma, que 

permite uma leitura rápida da base ideológica acima referida, neste caso, orientada 

essencialmente para os Hotéis Rurais em Portugal, sendo estes o enfoque do 

presente estudo. 
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Figura 05 - Modelo SWOT e Sistémica (Produção própria) 

 

 A tabela que agora se apresentareflete, de modo sintetizado, o diagnóstico 

efetuado sobre o estado da arte, realçando que esta se orienta,especificamente, 

para a realidade dos Hotéis Rurais, em concreto, os associados da AHRP: 

POTENCIALIDADES: 

- Boa qualidade de alojamento; 

- Relevante número de empreendimentos em espaço rural; 

- Excelentes recursos naturais; 

- Boas condições climatéricas perante os países concorrentes neste setor (Espanha, 

Itália, França); 

- Elevada diversidade de ofertas de produtos turísticos associados, numa escala de 

proximidade concentrada; 

- Ambiente natural bem conservado; 

- Tradições e culturas rurais bem conservadas; 

- Boas acessibilidades; 

- Hospitalidade e simpatia reconhecidas como típicas do ambiente rural; 

- Planos governamentais estratégicos para promover o setor, nomeadamente a 

requalificação da oferta existente; 

- Proximidade entre Mar e Montanha. 

AHRP 
Ameaças Debilidades 

Potencialidades 

Oportunidades 

Tornam-se 

Permitem Resolver Tornam-se 

Permitem Resolver 

ANULAR ANULAR 

EXPONENCIAR 

EXPONENCIAR 
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OPORTUNIDADES: 

- Implementar inovação e criatividade com base em tecnologia, que permitam 

explorar e dar a conhecer as competências do TER; 

- Potenciar parcerias que permitam a criação de produtos inovadores, resultantes 

da inter-relação entre vários produtos; 

- Promover sinergias entre Hotéis Rurais, através do associativismo, de forma a 

permitir ao turista vivenciar, de um modo simplificado, uma área mais 

abrangente do território e, consequentemente,conseguir atingir um elevado 

número de experiências; 

- Possibilidade de explorar novas necessidades decorrentes da evolução social e 

tecnológica; 

- A globalização do mercado, permitindo uma maior dinamização e o alargamento 

a promoção da oferta a mercados externos, nomeadamente através da 

realização de certames, feiras, entre outros, demonstrando o valor dos Hotéis 

Rurais e do TER em Portugal; 

- A disponibilização, por parte do ensino nacional, de recursos humanos 

qualificados no setor do turismo; 

- A existência de uma política nacional capaz de financiar o investimento no setor 

do turismo, nomeadamente através do Turismo2020 e do PDR 2020. 

DEBILIDADES: 

- Imagem envelhecida do panorama geral da oferta dos Hotéis Rurais; 

- Baixos níveis de formação especializada no âmbito do turismo por parte dos 

gestores hoteleiros; 

- Recursos humanos pouco qualificados para a exigência da procura; 

- Lacunas na forma de dinamizare implementar a inovação na oferta hoteleira; 

- Falta de competênciana criação de uma oferta diferenciada, de modo a 

acrescentar valor a essa mesma oferta; 

- Tipicamente, o Hotel Rural tem um pequeno número de quartos, afastando 

assim a relação com operadores de maior dimensão; 

- Dificuldade na implementação do associativismo; 

- Oferta desorganizada e fragmentada das possibilidades de associação do 

Turismo Rural com outros produtos Turísticos. 
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AMEAÇAS: 

- Pouco reconhecimento internacional de Portugal, como destino turístico rural; 

- Falta de promoção internacional, desmotivando operadores turísticos a operar 

com os Hotéis Rurais; 

- Deterioração do edificado construído; 

- Ausência de elementos inovadores para venda e interação de produtos 

turísticos; 

- Crise económica generalizada; 

- Procura e oferta muito dependente da sazonalidade; 

- Fraca segmentação da oferta. 

Tabela SWOT - (Análise estratégica do Posicionamento dos Hotéis Rurais) - Produção própria
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3 - POSICIONAMENTO DOS HOTÉIS RURAIS 

 

3.1 - ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO DO HOTEL RURAL 

 Abordar-se-á agora o panorama que define a esfera interventiva dos Hotéis 

Rurais e sua clara influência no turismo rural.  

 Esta influência apresenta-se expressa, não só no alojamento proporcionado, 

como também a nível de desenvolvimento de uma série de atividades conexas, 

surgindo como elemento dinamizador multi-relacional entre vários produtos 

turísticos, nomeadamente aqueles que se cruzam e beneficiam do turismo rural. 

Esta relação resulta num benefício mútuo, já que cada um contribui para alavancar 

o outro. 

 O enquadramento legal do hotel rural permite distinguir o perfil da oferta 

quando comparado com as restantes tipologias dos empreendimentos turísticos no 

espaço rural. 

 Nesse sentido, segue abaixo uma breve explicação sob o ponto de vista 

legal, dos vários formatos existentes de alojamento para o TER: 

o As Casas de Campo, que pressupõe a sua localização em aldeias e 

espaços rurais, devem garantir uma traça arquitetónica típica do local. 

São de pequena escala, similares a habitações convencionais. Nas casas 

de campo, o número máximo de unidades de alojamento destinadas aos 

hóspedes é de 10. 

o O Agroturismo é similar às casas de campo; contudo, têm a 

particularidade de se situarem em explorações agrícolas, servindo esta 

atividade como complemento ao alojamento, contribuindo para a 

dinamização de ambas as partes. Também no agroturismo, o número 

máximo de unidades de alojamento destinadas aos hóspedes é de 10. 

o O Hotel Rural apresenta-se como o empreendimento turístico com maior 

peso no ambiente rural, quer no sentido da massa edificada, como na 

influência socioeconómica e cultural, através de sinergias e parcerias que 

geram efeitos de arrastamento económico e contágio cultural/tradicional 

do lugar. Deve seguir também um estilo de construção baseado na 

arquitetura típica do lugar. 
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Neste cenário, as premissas legais que estes devem cumprir, a nível de 

estruturação espacial, são de uma complexidade muito superior às Casas de Campo 

e em empreendimentos de Agroturismo. 

 Assim, geram um efeito de presença demarcada e originam, pelas suas 

caraterísticas, se bem geridos, polos dinamizadores da envolvente. 

 Nestes estabelecimentos, podemos também incluir os apartamentos 

turísticos, dado que possuem exigências construtivas, espaciais e de serviços, 

similares à dos Hotéis Rurais. 

 Considerando o descrito no ponto 1 do artigo 18º do Decreto-Lei n.º 

15/2014 de 23 de Janeiro: 

 

"São empreendimentos de turismo no espaço rural os estabelecimentos que se 

destinam a prestar, em espaços rurais, serviços de alojamento a turistas, 

preservando, recuperando e valorizando o património arquitetónico, histórico, 

natural e paisagístico dos respetivos locais e regiões onde se situam, através da 

reconstrução, reabilitação ou ampliação de construções existentes, de modo a ser 

assegurada a sua integração na envolvente." 

(Dec. Lei 15/2014 de 23 de Janeiro) 

 

 Constata-se que o posicionamento estratégico dos hotéis rurais é de 

inquestionável importância (como já anteriormente referido), sustentado pelas 

caraterísticas gerais que o definem, tornando-se vital para o impulsionar do 

Turismo Rural, indo de encontro às orientações estratégicas e planos de ação 

traçados como objetivos estratégicos para o desenvolvimento turístico em zonas 

rurais.  

 Deve favorecer, sempre que possível e sem condicionar outras 

possibilidades, os seguintes pontos:  

"O Turismo Rural deve ser desenvolvido por empresas pequenas pertencentes a 

unidades familiares locais;  

Os serviços devem relacionar-se com a cultura local, incluindo formas de vida 

tradicionais e as economias agrárias; 

As atividades devem ocorrer em ambientes relativamente naturais" 

(Privetur - Projeto 5x5)
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 Salienta-se que uma das principais orientações do programa estratégico 

"Turismo 2020" tem como foco a requalificação da oferta existente, sendo, por isso, 

uma realidade fundamentadaque os hotéis rurais existentes têm de facto um 

posicionamento que se revela primordial para a galvanização do Turismo. 

 O quadro seguidamente apresentado permite uma visão sobre a relação da 

atratividade do investimento privado no Turismo Rural, face ao Turismo em geral: 

 

Investimento privado no turismo- QREN 2007/2013, com foco no TER: 

REGIÃO PERCENTAGEM 
(RURAL) 

VALORES 
(TURISMO RURAL) 

VALORES 
(TURISMO GERAL) 

NORTE 6.40% 32.910.800,00€ 515.247.100,00€ 

CENTRO 9.50% 41.318.654,17€ 435.221.822,55€ 

ALENTEJO 4.08% 14.142.656,37€ 346.700.676,74€ 

ALGARVE 4.00% 5.928.657,14€ 146.808.890,40€ 

Fonte: Produção própria com base no Plano de ação - TURISMO 2020 

 

 Depois de uma visão generalizada do TER, importa agora ter uma perceção 

do universo dos associados da Associação dos Hotéis Rurais de Portugal e, com 

essa informação, objetivar o perfil de Hotel Rural. 

 Os dados que a seguir se apresentamresultam do preenchimento de um 

inquérito efetuado junto de 55 associados. 
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 Assim, quanto à localização dos Hotéis Rurais em Portugal, particularmente 

os associados da AHRP

seguidamente apresentado:

Figura

 Apresentam-se, seguidamente, vários gráficos que transmitem a essência 

dos Hotéis Rurais associados à AHRP e que resultaram de questionários efetuados a 

todos os 55 associados. 
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uanto à localização dos Hotéis Rurais em Portugal, particularmente 

os associados da AHRP, estes estão distribuídos de acordo com o mapa 

seguidamente apresentado: 

ura 06 - Localização dos Hotéis Rurais Associados 

 
seguidamente, vários gráficos que transmitem a essência 

dos Hotéis Rurais associados à AHRP e que resultaram de questionários efetuados a 
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seguidamente, vários gráficos que transmitem a essência 
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No universo dos associados

destaque, conforme mostra o gráfico seguidamente apresentado:

Figura 07 

 

 Os Hotéis Rurais são categorizados 

espaços, valências e serviços que 

 Conforme seguidamente se demonstra, a

associados da AHRPé a de 4 estrelas:

Figura 08 

Categoria dos Hotéis Associados à AHRP

66%

Classificação da Unidade Hoteleira

3 Estrelas
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s associados, os Hotéis Rurais ocupam uma posição de 

destaque, conforme mostra o gráfico seguidamente apresentado: 

Figura 07 - Categoria dos hotéis da AHRP 

Os Hotéis Rurais são categorizados com 3, 4 e 5 estrelas, de acordo com os 

espaços, valências e serviços que prestam. 

Conforme seguidamente se demonstra, a categoria dominante na esfera d

é a de 4 estrelas: 

Figura 08 –Classificação dos hotéis associados à AHRP

3%

97%

Categoria dos Hotéis Associados à AHRP

Casa de campo Hotel rural

34%

Classificação da Unidade Hoteleira

3 Estrelas 4 Estrelas 5 Estrelas
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38%

Efetuou estudo de mercado no âmbito da internacionalização

Participou em feiras e certames no âmbito da internacionalização

Efetuou ações de divulgação do Hotel no mercado externo

 Tipicamente, os Hotéis Rurais efetuam ações de promoção no mercado 

externo, com especial evidência para a participação em feiras e certames do setor.

 
 Não obstante a ruralidade do espaço e ambiente, este deve estar a par da 

modernidade e das suas preocupações, nomeadamente no que diz respeito à 

obtenção de certificados que assegurem um posicionamento responsável e 

qualidade.

46%

Sistema de Gestão da Qualidade

Rótulo Ecológico Comunitário

Controlo Alimentar-HACCP

Certificação Eco-hotel
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13%

49%

Ações de Internacionalização

Efetuou estudo de mercado no âmbito da internacionalização

Participou em feiras e certames no âmbito da internacionalização

Efetuou ações de divulgação do Hotel no mercado externo

os Hotéis Rurais efetuam ações de promoção no mercado 

externo, com especial evidência para a participação em feiras e certames do setor.

Figura 09 - Ações de internacionalização 

Não obstante a ruralidade do espaço e ambiente, este deve estar a par da 

modernidade e das suas preocupações, nomeadamente no que diz respeito à 

obtenção de certificados que assegurem um posicionamento responsável e 

Figura 10 - Certificações 

3% 5%
1%

1%

43%

1%

Certificações

Sistema de Gestão da Qualidade Sistema de Gestão do Ambiente

Rótulo Ecológico Comunitário Sistema de Gestão de Segurança

HACCP Certificação Energética

Higiene e Segurança no Trabalho
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Participou em feiras e certames no âmbito da internacionalização

os Hotéis Rurais efetuam ações de promoção no mercado 

externo, com especial evidência para a participação em feiras e certames do setor. 

Não obstante a ruralidade do espaço e ambiente, este deve estar a par da 

modernidade e das suas preocupações, nomeadamente no que diz respeito à 

obtenção de certificados que assegurem um posicionamento responsável e de 

 

Sistema de Gestão do Ambiente

Sistema de Gestão de Segurança

Higiene e Segurança no Trabalho
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Através do gráfico

certificações deve ser melhorado, nomeadamente 

gestão ambiental e preocupações

principais orientações para um futuro 

 Quando questionados sobre os elementos gráficos 

utiliza como elemento identitário próprio, foram dadas as seguintes respostas:

 

 A imagem gráfica/institucional é um dos principais 

uma maior eficácia na promoção do hotel e do setor

para além de uma imagem 

elementos transversais a todos os empreendimentos 

referência identitária dos associados da AHRP e 

qualidade superior. 

 De um mundo global

como um primeiro passo, algo 

permitindo, assim, alcançar melhores resultados nas ações de divulgação.

 

42%

Existe logotipo?

É efetuado o tratamento imagem institucional para suportes gráficos?

Existe Marca Registada?
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 acima apresentado, pode-se depreender que o nível de 

certificações deve ser melhorado, nomeadamente quanto à gestão da qualidade, 

preocupações ecológicas, dado que estas são 

orientações para um futuro mais sustentável do setor. 

Quando questionados sobre os elementos gráficos que  cada um dos hotéis

utiliza como elemento identitário próprio, foram dadas as seguintes respostas:

Figura 11 - Imagem institucional 

A imagem gráfica/institucional é um dos principais aspetos 

na promoção do hotel e do setor; como tal, deve ser garantida

para além de uma imagem de qualidade individual de cada hotel, a existência de 

a todos os empreendimentos associados 

dos associados da AHRP e que caraterize uma oferta de 

um mundo global, onde a informação é abundante, o poder da imagem é 

como um primeiro passo, algo indiscutível para alcançar o êxito pretendido, 

alcançar melhores resultados nas ações de divulgação.

41%

42%

17%

Imagem Institucional

Existe logotipo?

É efetuado o tratamento imagem institucional para suportes gráficos?

Existe Marca Registada?

ISE ESTRATÉGICA DO POSICIONAMENTO DOS HOTÉIS RURAIS, 
INCLUINDO A CRIAÇÃODE UM PERFIL DE HOTEL RURAL 

29 

 

depreender que o nível de 

gestão da qualidade, 

, dado que estas são algumas das 

cada um dos hotéis 

utiliza como elemento identitário próprio, foram dadas as seguintes respostas: 

 

aspetos para garantir 

como tal, deve ser garantida, 

individual de cada hotel, a existência de 

 à AHRP como 

que caraterize uma oferta de 

onde a informação é abundante, o poder da imagem é 

para alcançar o êxito pretendido, 

alcançar melhores resultados nas ações de divulgação. 

É efetuado o tratamento imagem institucional para suportes gráficos?
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 Quanto à forma como a reserva é 

empreendimentos, pode-se

contacto direto no hotel, sendo a de menor expressão a reserva feita através de 

centrais de reservas. 

7%

11%

11%

WEBSITE

Brochuras

Guias turísticos locais

Promoção via estruturas associativas

11%

Contacto Direto (no Hotel Rural)

Central de reserva própria
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Figura 12 - Ações de divulgação do hotel 

à forma como a reserva é efetuadajunto dos diversos 

se referir que esta é, maioritariamente,efetuada

, sendo a de menor expressão a reserva feita através de 

Figura 13 - Formato de reservas

17%

16%

16%
14%

11%

8%

Ações de divulgação do hotel

Redes Sociais

Marketing direto e seletivo (correio eletrónico)

Participação em Feiras/Certames

Promoção via estruturas associativas Integração em rotas turísticas

37%

29%

23%

Reservas na unidade de alojamento

Contacto Direto (no Hotel Rural) Reservas via Agências de Viagens

Central de reserva própria Via estruturas associativas
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junto dos diversos 

efetuadaatravés de 

, sendo a de menor expressão a reserva feita através de 

 

16%

Marketing direto e seletivo (correio eletrónico)

Participação em Feiras/Certames

Integração em rotas turísticas

Reservas via Agências de Viagens

Via estruturas associativas
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Fruto de uma conjuntura onde a diversificação dos fatores de rentabilidade 

económica podem fazer a diferença entre sustentabilidade e não sustentabilidade, 

existe, atualmente, uma pré

parcerias; contudo, estas parcerias, devem ter uma especial evidência na 

agregação criativa e inovadora de organizar e diversificar a oferta do hotel e do 

produto turístico. 

 

 

1%

7%

7%

10%

18%

Empresas Entretenimento e Lazer

Associações locais e regionais

Câmaras Municipais, Juntas de freguesia

Jornais

Publicidade

Central de Compras

Turismo de Portugal

Outros
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Fruto de uma conjuntura onde a diversificação dos fatores de rentabilidade 

a diferença entre sustentabilidade e não sustentabilidade, 

existe, atualmente, uma pré-disposição dos hoteleiros para estabelecer

contudo, estas parcerias, devem ter uma especial evidência na 

agregação criativa e inovadora de organizar e diversificar a oferta do hotel e do 

Figura 14 - Parcerias 

12%

3%

7%

10%

7%4%

2%
1%

18%

2%
Parceria com a unidade hoteleira

Empresas Entretenimento e Lazer Museus / Galerias de Arte/ Teatros

Associações locais e regionais Agências de Turismo/ Postos de Turismo

Câmaras Municipais, Juntas de freguesia Instituições Bancárias

Empresas de Manutenção

Telemóveis

Fornecimento de eletricidade

Associação dos Hotéis Rurais de Portugal
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Fruto de uma conjuntura onde a diversificação dos fatores de rentabilidade 

a diferença entre sustentabilidade e não sustentabilidade, 

para estabelecerem 

contudo, estas parcerias, devem ter uma especial evidência na 

agregação criativa e inovadora de organizar e diversificar a oferta do hotel e do 

 

7%

10%

Museus / Galerias de Arte/ Teatros

Agências de Turismo/ Postos de Turismo

Fornecimento de eletricidade

Associação dos Hotéis Rurais de Portugal
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 Como principais vias de reserva do alojamento no turismo rural,

concretamente nos Hotéis Rurais associados à AHRP,

Booking, que absorve dois terços do total das reservas.

 O formato de divulgação tem vindo a ser dire

global de utilização da internet, como seria inevitável. Esta deve ser exponenciada 

e orientada para transmitir a mensagem da ruralidade e inovação que o TER pode 

oferecer. 

 O Portal Web criado para a AHRP é um grande 

promoção da hotelaria rural e a sua relação com 

rural. 

 

3.2 –VIVÊNCIANO HOTEL 

 Os Hotéis Rurais devem proporcionar ao turista, de um modo intensivo, 

experiências genuinamente rurais. Esta necessidade não é somente resultado 

serviços que estes oferecem. 

 Os serviços e valências do Hotel Rural podem ser muito coincidentes com os 

de um Hotel Urbano. Então, o que os pode diferenciar? A diferença está na vivência 

que o ambiente rural proporciona (ver ponto 2.1).

21%

Entidades que recomendam as unidades hoteleiras

Guia Michelin Rotary club
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Figura 15 - Entidades de divulgação 

Como principais vias de reserva do alojamento no turismo rural,

concretamente nos Hotéis Rurais associados à AHRP, tem-se a central de reservas 

Booking, que absorve dois terços do total das reservas. 

ivulgação tem vindo a ser direcionado para 

global de utilização da internet, como seria inevitável. Esta deve ser exponenciada 

smitir a mensagem da ruralidade e inovação que o TER pode 

criado para a AHRP é um grande passo e um bom 

rural e a sua relação com os produtos turísticos e o meio 

 RURAL 

Rurais devem proporcionar ao turista, de um modo intensivo, 

experiências genuinamente rurais. Esta necessidade não é somente resultado 

serviços que estes oferecem.  

Os serviços e valências do Hotel Rural podem ser muito coincidentes com os 

e um Hotel Urbano. Então, o que os pode diferenciar? A diferença está na vivência 

que o ambiente rural proporciona (ver ponto 2.1). 

13%

66%

21%

Entidades que recomendam as unidades hoteleiras

Rotary club Booking Outras  - smartbox -
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Como principais vias de reserva do alojamento no turismo rural, 

a central de reservas 

cionado para uma tendência 

global de utilização da internet, como seria inevitável. Esta deve ser exponenciada 

smitir a mensagem da ruralidade e inovação que o TER pode 

passo e um bom exemplo da 

os produtos turísticos e o meio 

Rurais devem proporcionar ao turista, de um modo intensivo, 

experiências genuinamente rurais. Esta necessidade não é somente resultado dos 

Os serviços e valências do Hotel Rural podem ser muito coincidentes com os 

e um Hotel Urbano. Então, o que os pode diferenciar? A diferença está na vivência 

odisseias
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Devem dinamizar economicamente a sua envolvente através da conjugaç

de produtos turísticos que se coadunem e complementem o produto associado ao 

setor do TER. 

 Garantir a genuini

tradicional do lugar, a sua arquitetura, procurar a sustentabilidade (triângulo da 

sustentabilidade) no espaço rural e

hospitalidade das zonas rurais. Devem ainda proteger a atmosfera rural 

chamar novas gentes e hu

desruralização que assola o país. 

 Só cumprindo com as premissas que foram abordadas nos pontos 

anteriores, poderão almejar alcançar um estatuto de perfil de hotel rural, que se 

pretende consubstanciar numa agregação de promoção correta dos produtos 

turísticos e serviços de qualidade, fomentan

pontos de interesse na envolvente próxima, 

rede de associados, que será 

 De um modo mais objetivo

que os Hotéis Rurais podem oferecer, é importante compreender o que estes fazem 

na atualidade. Para tal, seguem abaixo dados estatísticos, resultantes de inquéritos 

efetuados aos associados.

 

13%

13%

Negócios Lazer
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Devem dinamizar economicamente a sua envolvente através da conjugaç

de produtos turísticos que se coadunem e complementem o produto associado ao 

nidade do rural, incentivando o fenómeno cultural e 

tradicional do lugar, a sua arquitetura, procurar a sustentabilidade (triângulo da 

stentabilidade) no espaço rural e incentivar o contacto humano que define a 

hospitalidade das zonas rurais. Devem ainda proteger a atmosfera rural 

chamar novas gentes e humanizar novamente o espaço, invertendo a 

desruralização que assola o país.  

cumprindo com as premissas que foram abordadas nos pontos 

anteriores, poderão almejar alcançar um estatuto de perfil de hotel rural, que se 

pretende consubstanciar numa agregação de promoção correta dos produtos 

turísticos e serviços de qualidade, fomentando parcerias e sinergias, quer com 

pontos de interesse na envolvente próxima, quer entre hotéis, numa espécie de 

será analisado num outro ponto. 

De um modo mais objetivo e com o intuito de se perceberem

que os Hotéis Rurais podem oferecer, é importante compreender o que estes fazem 

na atualidade. Para tal, seguem abaixo dados estatísticos, resultantes de inquéritos 

efetuados aos associados. 

Figura 16 - Segmentos de mercado 

11%

25%

25%

7%
6%

Segmentos de Mercado

Famílias Cultural Gastronómico Religioso
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Devem dinamizar economicamente a sua envolvente através da conjugação 

de produtos turísticos que se coadunem e complementem o produto associado ao 

dade do rural, incentivando o fenómeno cultural e 

tradicional do lugar, a sua arquitetura, procurar a sustentabilidade (triângulo da 

incentivar o contacto humano que define a 

hospitalidade das zonas rurais. Devem ainda proteger a atmosfera rural para 

, invertendo a 

cumprindo com as premissas que foram abordadas nos pontos 

anteriores, poderão almejar alcançar um estatuto de perfil de hotel rural, que se 

pretende consubstanciar numa agregação de promoção correta dos produtos 

do parcerias e sinergias, quer com 

entre hotéis, numa espécie de 

em experiências 

que os Hotéis Rurais podem oferecer, é importante compreender o que estes fazem 

na atualidade. Para tal, seguem abaixo dados estatísticos, resultantes de inquéritos 

 

25%

Saúde
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A diversificação registada no tipo de segmentos de mercado 

elevada gama de competências dos empreendimentos hoteleiros

 

 

3.3 - O PERFIL DO TURISTA

 De modo a tornar possível indicar modelos de otimização, orienta

que os Hotéis Rurais possam adotar 

perfil de hotel rural, importa perceber

regime de ocupação dos respetivos hotéis.

 Para se alcançar um perfil de hotel rural

perfil do utilizador. Se, por um lado, 

elemento regulador e determina

acredita-se que o comportamento do turista é influenciado pela vivência desse 

mesmo espaço. 

 O hotel deve responder às vontades do utilizador

a forma de oferta de serviços e produtos. Aqui se depreende que a determinação do

18%

15%

Museus

Igrejas

Centro histórico
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A diversificação registada no tipo de segmentos de mercado 

elevada gama de competências dos empreendimentos hoteleiros. 

Figura 17 - Locais de interesse 

 

O PERFIL DO TURISTA 

De modo a tornar possível indicar modelos de otimização, orienta

que os Hotéis Rurais possam adotar formas de dinamização que visem atingir o 

perfil de hotel rural, importa perceber-se o perfil do turista que atualmente define o 

regime de ocupação dos respetivos hotéis. 

çar um perfil de hotel rural é imprescindível compreen

e, por um lado, se está ciente que o perfil do 

determinante paradefinir o espaço ocupado, 

comportamento do turista é influenciado pela vivência desse 

onder às vontades do utilizador e gerar necessid

a forma de oferta de serviços e produtos. Aqui se depreende que a determinação do

24%

6%

23%

14%

Locais de interesse  a visitar

Galerias de arte

Castelos

Outros - aldeias de xisto / termas
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A diversificação registada no tipo de segmentos de mercado evidencia uma 

 

De modo a tornar possível indicar modelos de otimização, orientadores para 

de dinamização que visem atingir o 

o perfil do turista que atualmente define o 

é imprescindível compreender o 

 utilizador é um 

ocupado, por outro lado, 

comportamento do turista é influenciado pela vivência desse 

e gerar necessidades, sob 

a forma de oferta de serviços e produtos. Aqui se depreende que a determinação do

6%

aldeias de xisto / termas



 

ISE ESTRATÉGICA DO POSICIONAMENTO DOS HOTÉIS RURAIS,
INCLUINDO A CRIAÇÃODE UM PERFIL DE HOTEL RURAL

 

ISE ESTRATÉGICA DO POSICIONAMENTO DOS HOTÉIS RURAIS,
INCLUINDO A CRIAÇÃODE UM PERFIL DE HOTEL RURAL

ISE ESTRATÉGICA DO POSICIONAMENTO DOS HOTÉIS RURAIS, 
INCLUINDO A CRIAÇÃODE UM PERFIL DE HOTEL RURAL 

29 

 



 

ISE ESTRATÉGICA DO POSICIONAMENTO DOS HOTÉIS RURAIS,
INCLUINDO A CRIAÇÃODE UM PERFIL DE HOTEL RURAL

perfil não é algo exclusivamente

fundamentalserem analisa

pelos mesmos. 

 Olhando para o existente

uma forma mais sustentada, percebendo sempre que existe uma influência mútua e 

constante entre empreendimento turístico (hotel rural)

 

Fig

 

 Num primeiro momento, 

e a época do ano em que usufruem do alojamento nos Hotéis Rurais.

Com a leitura destes dados, poderemos saber 

função da época. 

 

 

40%

Até 25
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perfil não é algo exclusivamente matemático, racional e/ou estatístico, contudo é 

analisados esses dados, para se percebera influência gerada 

Olhando para o existente, para a atualidade, pode-se projetar o futuro de 

uma forma mais sustentada, percebendo sempre que existe uma influência mútua e 

constante entre empreendimento turístico (hotel rural) e utilizador (turista).

Figura 18 - Reciprocidade entre turista e hotel 

Num primeiro momento, será analisada a relação entre a idade dos turistas 

e a época do ano em que usufruem do alojamento nos Hotéis Rurais.

Com a leitura destes dados, poderemos saber que público-

Figura 19–Idade do turista na época alta 

9%

38%

13%

Época Alta

Até 25 de 26 a 45 de 46 a 60 mais de 60
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estatístico, contudo é 

influência gerada 

projetar o futuro de 

uma forma mais sustentada, percebendo sempre que existe uma influência mútua e 

lizador (turista). 

 

a relação entre a idade dos turistas 

e a época do ano em que usufruem do alojamento nos Hotéis Rurais. 

-alvo atingir em 
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Fig

 
 Depreende-se que, independentemente da época do ano,

mais procura esta tipologia de 

46 e 60 anos. Percebe-se também que, qualquer que seja a época do ano, a faixa 

etária acima dos 25e inferior a 46anos, 

Estes dados permitem ainda perceber que, na época baixa, 

direcionar os esforços de promoção para a faixa etária com mais de 60 anos.

 Segue abaixo análise estatística que permite perceber o género de turistas 

que frequentam os hotéis 

Figura 21

42%

Até 25

29%

Famílias
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Figura 20 - Idade do turista na época baixa 

, independentemente da época do ano, a faixa etária que 

a tipologia de estabelecimento é a faixa de idade que varia entre 

se também que, qualquer que seja a época do ano, a faixa 

inferior a 46anos, é um mercado de elevado potencial.

Estes dados permitem ainda perceber que, na época baixa, 

direcionar os esforços de promoção para a faixa etária com mais de 60 anos.

Segue abaixo análise estatística que permite perceber o género de turistas 

 rurais (famílias, grupos, outros). 

Figura 21–Tipo de ocupação do hotel na época alta 

6%

35%

42%

17%

Época Baixa

de 26 a 45 de 46 a 60 mais de 60

53%

18%

Época Alta

Famílias Grupos Outros
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a faixa etária que 

é a faixa de idade que varia entre 

se também que, qualquer que seja a época do ano, a faixa 

elevado potencial. 

Estes dados permitem ainda perceber que, na época baixa, se devem 

direcionar os esforços de promoção para a faixa etária com mais de 60 anos. 

Segue abaixo análise estatística que permite perceber o género de turistas 

 

mais de 60
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Figura 

 
 Como seria expectável, dadas as caraterísticas d

espaço mais humanizado, 

alojamento são as famílias, devendo, por este motivo

com especial evidência para as famílias, como exemplo: passeio a cavalo gratuit

para os mais novos, ou oferta de segunda cama, entre outros.

 No que diz respeito aos mercados, é 

posicionamento dos hotéis 

mercado onde melhor se posicionam.

24%

27%

Famílias

44%

Hóspedes Nacionais
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 22 - Tipo de ocupação do hotel na época baixa 

Como seria expectável, dadas as caraterísticas do hotel rural, enquanto 

espaço mais humanizado, o tipo de pessoas que mais utilizam este género de 

as famílias, devendo, por este motivo, ser desenhados produtos 

com especial evidência para as famílias, como exemplo: passeio a cavalo gratuit

para os mais novos, ou oferta de segunda cama, entre outros. 

No que diz respeito aos mercados, é importante perceber

posicionamento dos hotéis rurais, de modo a que estes os promovam junto d

mercado onde melhor se posicionam. 

Figura 23–Mercado naépoca alta 

49%

24%

27%

Época Baixa

Famílias Grupos Outros

45%

11%

Época Alta

Hóspedes Nacionais Estrangeiros - Europa Estrangeiros -
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o hotel rural, enquanto 

o tipo de pessoas que mais utilizam este género de 

ser desenhados produtos 

com especial evidência para as famílias, como exemplo: passeio a cavalo gratuito 

importante perceber-se o 

de modo a que estes os promovam junto do 

 
Outros
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 Numa breve leitura da distribuição dos turistas por mercado, percebe

o mercado nacional representa 

presentes nos Hotéis Rurais

turistas europeus.Salienta

nomeadamente europeus, 

advêm para a região em causa.

 Por fim, temos o dado relacional da taxa de ocupação geral, estabelecendo 

comparação direta com época baix

 

Figura 25 - Relação da taxa de ocupação

43%

Hóspedes Nacionais

33%
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Figura 24 - Mercado na época baixa 

Numa breve leitura da distribuição dos turistas por mercado, percebe

o mercado nacional representa um valor que ronda os 44% do total 

Hotéis Rurais, um valor um pouco acima dos 43%

Salienta-se a importância da presença de hóspedes estrangeiros, 

nomeadamente europeus, dado o seu poder de compra e os benefícios que da

ião em causa. 

Por fim, temos o dado relacional da taxa de ocupação geral, estabelecendo 

comparação direta com época baixa e época alta. 

Relação da taxa de ocupação época alta/época baixa 

44%

13%

Época Baixa

Estrangeiros - Europa Estrangeiros - Outros

67%

33%

Taxa de Ocupação Total

Época Alta Época Baixa
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Numa breve leitura da distribuição dos turistas por mercado, percebe-se que 

44% do total dos turistas 

%, referentes a 

hóspedes estrangeiros, 

poder de compra e os benefícios que daí 

Por fim, temos o dado relacional da taxa de ocupação geral, estabelecendo 
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Perante os dados obtidos e pela análise que deles se pode fazer, percebe-

semelhor como direcionar esforços para produtos, mercados e tipologia de turistas, 

estabelecendo estratégias de dinamização, de forma a melhorar a oferta, 

melhorando assim a taxa de ocupação dos hotéis. Como referência de atuação, 

deve-seainda considerar a informação contida na análise SWOT anteriormente 

apresentada. 

 Conforme apresentado no gráfico anterior, a taxa de ocupação nos meses de 

verão duplica face à taxa apresentada nos meses de inverno.Neste sentido, importa 

desenvolver e divulgar produtos apetecíveis para a época de menor procura, com o 

objetivo de quebrar a sazonalidade do setor. 

 

3.4 - MODELO DE DINAMIZAÇÃO DOS HOTÉIS RURAIS 

 Numa perspetiva que pretende preservar a genuinidade da vivência do rural, 

e considerando as orientações do PENT 2013-2015, deve ser desenhada uma 

estratégia que permita articular o turismo com outras áreas de ação. 

 Só assimo turismo poderá estar permanentemente ajustado às alterações e 

exigências do perfil e motivação do consumidor (Ver fig.25). Estas alterações são 

decorrentes do impacto da evolução global da oferta turística. Como tal, deverão 

ser adotados instrumentos que aproximem o destino ao potencial turista. 

 Devem,assim,ser garantidas ações que demonstrem a potencialidade do TER 

e da oferta associada. 
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Figura 26 

 

 A linha de atuação para a 

além de uma homogeneidade entre associados, a veracidade do lugar

estes são espaços que acolhem

alienação do caos citadino/urbano.

 Perante tal factualidade

potenciar o efeito de "fuga". Para além das potencialidades associadas ao ambiente 

rural, pode-se e deve-se 

que carateriza a ambiência social atual.

 Nesse sentido, impõe

suportada pela tecnologia (culpada em parte pela fuga que se pretende alcançar 

com o Turismo Rural), provoca

se "livrarem" dela por uns momentos
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 - Organograma relacional da adaptaçãodo produto 

A linha de atuação para a dinamização dos hotéis rurais deve garantir

além de uma homogeneidade entre associados, a veracidade do lugar

que acolhem, transmitindo um isolamento que 

alienação do caos citadino/urbano. 

alidade e, de algum modo debilidade social, deve

"fuga". Para além das potencialidades associadas ao ambiente 

 garantir um efeito de atualização para com a realidade 

que carateriza a ambiência social atual. 

impõe-se uma dinâmica de comunicação

suportada pela tecnologia (culpada em parte pela fuga que se pretende alcançar 

com o Turismo Rural), provocando ostensivamente nas pessoas, a poss

por uns momentos (Ver fig.26). 
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deve garantir, para 

além de uma homogeneidade entre associados, a veracidade do lugar.Tipicamente, 

isolamento que permite uma 

de algum modo debilidade social, deve-se 

"fuga". Para além das potencialidades associadas ao ambiente 

garantir um efeito de atualização para com a realidade 

uma dinâmica de comunicação alternativa, 

suportada pela tecnologia (culpada em parte pela fuga que se pretende alcançar 

, a possibilidade de 
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Figura 2

 

 Apesar do extremo contraste 

tecnológica, pode-se atingir um género de dinâmica de comunicação alternativa, 

num efeito de tecnologia invertida.

 Pelo efeito de contraste evidente, exponencia

em Espaço Rural e encontra

dinamização criativa dos hotéis rurais. 

 O facto é que o TER, escondido na sua virtude "alienação", não se promove 

de forma conveniente sem tecnologia
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Figura 27 - Dicotomia entre Rural e Tecnologia 

Apesar do extremo contraste que aparenta existir entre a realidade rural e a 

atingir um género de dinâmica de comunicação alternativa, 

num efeito de tecnologia invertida. 

Pelo efeito de contraste evidente, exponenciam-se as virtudes do Turismo 

e encontra-se aqui um caminho válido e atual para a inovação e 

ção criativa dos hotéis rurais.  

O facto é que o TER, escondido na sua virtude "alienação", não se promove 

sem tecnologia. 
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que aparenta existir entre a realidade rural e a 

atingir um género de dinâmica de comunicação alternativa, 

udes do Turismo 

aqui um caminho válido e atual para a inovação e 

O facto é que o TER, escondido na sua virtude "alienação", não se promove 
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Figura 28

 

 Assim, o recurso à tecnologia, que é uma variável que não pode ser 

descurada na contemporaneidade, 

alucinante, é, em si, um elemento fundamental 

possibilidades associadas ao mundo ru

minimizar, ou mesmo anular, o contacto abusivo que temos com a mesma

 A tecnologia ao serviço do meio rural p

interaçãoentre os vários 

hotéis rurais, enquanto elementos chave
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28 - Galvanizar o espaço rural atravésda tecnologia 

o recurso à tecnologia, que é uma variável que não pode ser 

scurada na contemporaneidade, que se transforma e evolui a um ritmo 

é, em si, um elemento fundamental para dar a conhecer as 

possibilidades associadas ao mundo rural.É através da tecnologia que podemos 

minimizar, ou mesmo anular, o contacto abusivo que temos com a mesma

A tecnologia ao serviço do meio rural poderá, também

interaçãoentre os vários produtos turísticos do mundo rural, impulsionando os 

elementos chave, para o desenvolvimento rural.
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o recurso à tecnologia, que é uma variável que não pode ser 

que se transforma e evolui a um ritmo 

para dar a conhecer as 

.É através da tecnologia que podemos 

minimizar, ou mesmo anular, o contacto abusivo que temos com a mesma. 

também,promover a 

rural, impulsionando os 

para o desenvolvimento rural. 



 

ISE ESTRATÉGICA DO POSICIONAMENTO DOS HOTÉIS RURAIS,
INCLUINDO A CRIAÇÃODE UM PERFIL DE HOTEL RURAL

 

ISE ESTRATÉGICA DO POSICIONAMENTO DOS HOTÉIS RURAIS,
INCLUINDO A CRIAÇÃODE UM PERFIL DE HOTEL RURAL

ISE ESTRATÉGICA DO POSICIONAMENTO DOS HOTÉIS RURAIS, 
INCLUINDO A CRIAÇÃODE UM PERFIL DE HOTEL RURAL 

40 

 



 

 

ISE ESTRATÉGICA DO POSICIONAMENTO DOS HOTÉIS RURAIS, 
INCLUINDO A CRIAÇÃODE UM PERFIL DE HOTEL RURAL 

43 

 

4 - O PERFIL DO HOTEL RURAL 

 

4.1 - ALCANÇAR O PERFIL DE HOTEL RURAL 

 A sensibilidade inerente ao tema,onde se visa determinar o perfil de hotel 

rural, orienta parauma abordagem objetiva, considerando todo o estudo e 

documentos vertidos anteriormente, evitando, desta forma, uma reflexão 

desgastante, que se poderia apresentar redundante. 

 Objetivando, para definir o perfil “HOTEL RURAL”, deve-se atingir uma 

autenticidade que caraterize cada um dos hotéis, atingindo um nível de qualidade 

homogéneo entre associados e transversal a toda a oferta.Devem portanto, os 

hoteleiros, posicionar-se estrategicamente perante a circunstância em que cada um 

se encontra, na sua relação com a região e as ofertas existentes, promovendo 

sinergias e parcerias que incentivem a economia local, enfatizando a cultura e 

tradições do lugar, num fenómeno sociológico inevitável. 

 Perante tal necessidade de enquadramento territorial deve,cada Hotel Rural, 

promover uma forte relação com a envolvente, mesmo que esta seja composta por 

lugares complementares à região. 

 

"Muito mais do que um hotel, em cada espaço encontrará uma identidade própria, 

um passado, uma história. 

Pernoitar num hotel rural é reviver memórias e sensações que nos reportam ao 

passado e nos inspiram para o futuro. 

Espaços de grande beleza arquitetónica, são decorados com originalidade e design 

em articulação com os melhores índices de conforto e de modernidade dos tempos 

contemporâneos. 

Pode dormir numa "cela" de um convento, passear pelo mistério de um claustro 

centenário, jantar num antigo lagar de azeite, beber um bom copo de vinho, entre 

passeios por uma natureza inexplorável sem nunca esquecer a nossa gastronomia, 

as festas, os costumes e as tradições." 

Fonte: Associação dos Hotéis Rurais de Portugal - Catálogo promocional 

 

 O perfil “HOTEL RURAL” terá também que ser sustentado pela relação que 

deverá estabelecer com os produtos turísticos, produtos que não desvirtuem a sua 

essênciae,assim, contribuam para a sua valorização e promoção. 
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O Hotel Rural deverá

tranquilidade e repouso. Para alcançar 

vivências alternativas à urbanidade

associada ao rural que se apresenta 

vivenciais, quando comparada com o turismo urbano.

 Cada espaço tem a sua particularidade

têm particularidades que os definem

ser cumpridas orientações que permitam

inúmeras conexões que os envolvem,

de apoio, parcerias, entre outras. É o conjunto, hotel, enquanto elemento central, 

associado à envolvente, lúdica, económica, social, cultural, entre outras, que

determina a esfera da sua circunstância vivencial

 
 Na adoção do perfil

promovam um efeito de afastamento total

importante que cada hotel se ajuste 

de atividades, o conforto, a higiene e a segurança hoje exigíveis, entre outros.
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O Hotel Rural deverá, naturalmente, proporcionar descanso,

Para alcançar o perfil deverá incentivar o experienciar de 

à urbanidade, explorando de forma abundante a genui

associada ao rural que se apresenta distinta em todas as suas atmosferas 

, quando comparada com o turismo urbano. 

spaço tem a sua particularidade e, de forma análoga, todos os hotéis 

particularidades que os definem, o quedevem ser mantidaso.P

ridas orientações que permitam conciliar a atividade hoteleira com 

que os envolvem, sejam elas atividades de animação

, entre outras. É o conjunto, hotel, enquanto elemento central, 

associado à envolvente, lúdica, económica, social, cultural, entre outras, que

sua circunstância vivencial. 

Figura 29 - Oferta do Hotel Rural 

do perfil “HOTEL RURAL”, torna-se fulcral que os hotéis ruraisnão 

um efeito de afastamento total da contemporaneidade

importante que cada hotel se ajuste ao modo de vida atual, permitindo 

de atividades, o conforto, a higiene e a segurança hoje exigíveis, entre outros.
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proporcionar descanso, sossego, 

deverá incentivar o experienciar de 

, explorando de forma abundante a genuinidade 

em todas as suas atmosferas 

de forma análoga, todos os hotéis 

.Porém, deverão 

a atividade hoteleira com 

de animação, serviços 

, entre outras. É o conjunto, hotel, enquanto elemento central, 

associado à envolvente, lúdica, económica, social, cultural, entre outras, que 

 

se fulcral que os hotéis ruraisnão 

da contemporaneidade.Assim, é 

ao modo de vida atual, permitindo o exercício 

de atividades, o conforto, a higiene e a segurança hoje exigíveis, entre outros. 
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 Não se apresenta este fator como uma receita obrigatória, mas reconhece

se que a inexistência de determinados elementos contemporâneos, poderá 

um afastamento da procura deste género de alojamento, nomeadamente a

da procura interna. 

De um modo geral, as pessoas pretendem usufruir de novas formas de estar

em períodos de férias ou “escapadinhas”

total do tipo de vida a que estão habituados

 Assim, torna-se evidente que devemos perceber o enquadramento geral dos 

hotéis rurais e a sua relação com os espaços que os envolvem

atmosfera. 

 Do estudo efetuado, resultou uma orientação para determinação do perfil 

que se baseia também nas valências e ambientes/atmosferas que este confere. 

Como tal, é necessário que cada hotel se posicione estrategicamente, con

para uma simbiose entre as

 No seguimento da explicação 

organogramas explicativos da
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Não se apresenta este fator como uma receita obrigatória, mas reconhece

a inexistência de determinados elementos contemporâneos, poderá 

um afastamento da procura deste género de alojamento, nomeadamente a

De um modo geral, as pessoas pretendem usufruir de novas formas de estar

ou “escapadinhas”; contudo, não objetivam um afastamento 

tipo de vida a que estão habituados. 

se evidente que devemos perceber o enquadramento geral dos 

sua relação com os espaços que os envolvem, e que 

Do estudo efetuado, resultou uma orientação para determinação do perfil 

nas valências e ambientes/atmosferas que este confere. 

é necessário que cada hotel se posicione estrategicamente, con

as relações internas e externas. 

No seguimento da explicação descritiva apresentada, seguem abai

organogramas explicativos da mesma: 

Figura 30 - Relação vivencial 
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Não se apresenta este fator como uma receita obrigatória, mas reconhece-

a inexistência de determinados elementos contemporâneos, poderá provocar 

um afastamento da procura deste género de alojamento, nomeadamente ao nível 

De um modo geral, as pessoas pretendem usufruir de novas formas de estar 

contudo, não objetivam um afastamento 

se evidente que devemos perceber o enquadramento geral dos 

que definem a sua 

Do estudo efetuado, resultou uma orientação para determinação do perfil 

nas valências e ambientes/atmosferas que este confere. 

é necessário que cada hotel se posicione estrategicamente, convergindo 

apresentada, seguem abaixo 
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Através do organograma anteriormente apresentado, iniciamos 

que designamos como necessário para se

preferirmos, a "impressão digital" do hotel.

 

 

 Pretende-se, com a criaç

linha condutora que oriente o hoteleiro para 

que,estimulada pelo hotel, 

Rural, para que responda às exigências que são colocadas ao turismo rural na 

atualidade e, consequentemente, para uma maior e mais facilitada sustentabilidade 

do hotel. 

 Com base nesta realidade, apresenta

como, pela associação dir

incentivar a criação do perfil
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Através do organograma anteriormente apresentado, iniciamos 

que designamos como necessário para se atingir a identidade do hotel, ou se 

preferirmos, a "impressão digital" do hotel. 

Figura 31 - Da identidade ao perfil 

, com a criação do perfil “HOTEL RURAL”, para além de uma 

linha condutora que oriente o hoteleiro para critérios de qualidade e dinâmica, 

,estimulada pelo hotel, exponenciem a ruralidade e esta impulsion

para que responda às exigências que são colocadas ao turismo rural na 

atualidade e, consequentemente, para uma maior e mais facilitada sustentabilidade 

Com base nesta realidade, apresenta-se de forma esquemática o modo 

como, pela associação direta com o produto, valências e serviços

incentivar a criação do perfil. 
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Através do organograma anteriormente apresentado, iniciamos o caminho 

atingir a identidade do hotel, ou se 

 

ão do perfil “HOTEL RURAL”, para além de uma 

de qualidade e dinâmica, 

impulsione o Hotel 

para que responda às exigências que são colocadas ao turismo rural na 

atualidade e, consequentemente, para uma maior e mais facilitada sustentabilidade 

se de forma esquemática o modo 

eta com o produto, valências e serviços, se pode 
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Fig

 

 O perfil deve, portanto

nomeadamente no que diz respeito às vivências internas e externas e

simultaneamente, deve refletir elementos que sejam

associados à Associação dos Hotéis Rurais de Portugal.

 No que à imagem

respeito, lança-se o ousado desafio de associar uma imagem comum

uma imagem que reflita qualidade, segurança, modernidade e ruralidade.

 Assim, o logotipo 

AHRP que se enquadrem n

importante ação para dar 

tornando mais dinâmica, mais

imagem do associado. 
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Figura 32 - Das particularidades ao perfil 

portanto, refletir elementos estruturantes da oferta turística, 

nomeadamente no que diz respeito às vivências internas e externas e

deve refletir elementos que sejamcomuns à maioria dos hotéis 

dos Hotéis Rurais de Portugal. 

No que à imagem institucional dos Hotéis Rurais associados à AHRP diz 

se o ousado desafio de associar uma imagem comum

qualidade, segurança, modernidade e ruralidade.

 da AHRP deveria aparecer associado aos membros 

se enquadrem no perfil definido para “Hotel Rural”. Est

dar visibilidade e escala ao produto “Hotel Rural de Portugal”

dinâmica, mais apelativa e, muito importante, mais confiável
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estruturantes da oferta turística, 

nomeadamente no que diz respeito às vivências internas e externas e, 

comuns à maioria dos hotéis 

dos Hotéis Rurais associados à AHRP diz 

se o ousado desafio de associar uma imagem comum a todos eles, 

qualidade, segurança, modernidade e ruralidade. 

aos membros da 

para “Hotel Rural”. Esta é uma 

produto “Hotel Rural de Portugal”, 

mais confiável a 
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 Deste modo, uma vincada imagem gráfica

torna mais apelativa a procura 

 

 

 

 

 

 Associado ao logo, e com o intuito de 

seria interessante recorrer a imagens gráficas que transmitissem a relação do hotel 

com os produtos consolidados/emergentes da região onde se encontram (Ver 

fig.34). 

Figura 34 –

 

 De forma simplificada, 

organograma: 
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Deste modo, uma vincada imagem gráfica dos hotéis associados

mais apelativa a procura desta tipologia de oferta. 

Figura 33–Logótipo AHRP 

 

Associado ao logo, e com o intuito de conferir inovação aos hotéis rurais, 

seria interessante recorrer a imagens gráficas que transmitissem a relação do hotel 

com os produtos consolidados/emergentes da região onde se encontram (Ver 

– Caracterização gráfica da relação produto com HR 

De forma simplificada, o perfil do “HOTEL RURAL”, sintetiza-
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dos hotéis associados, dinamiza e 

conferir inovação aos hotéis rurais, 

seria interessante recorrer a imagens gráficas que transmitissem a relação do hotel 

com os produtos consolidados/emergentes da região onde se encontram (Ver 

 

-se no seguinte 
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4.2 - A IMPORTÂNCIA DO ASSOCIATIVISMO

 De um modo geral, o funcionamento em agregado prova ser o mais eficaz

todavia, não se pode descurar que poderá também albergar desafios, que não são 

colocados aquando da atuação de forma isolada.

 No caso do Turismo 

visão estratégica do Turismo de Portugal e do Governo Português

com base em linhas de ação concertadas, adotar estratégias orientadas para a 

revitalização do espaço rural.

 Uma atuação conjunta 

no panorama nacional como, e principalmente, no internacional

diversidade da oferta são fato

assim muito mais eficaz promover um produto "

país (o conjunto dos associados), do que um determinado

(um só hotel). 
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Figura 35 - Definição sintética do Perfil 

A IMPORTÂNCIA DO ASSOCIATIVISMO 

geral, o funcionamento em agregado prova ser o mais eficaz

pode descurar que poderá também albergar desafios, que não são 

colocados aquando da atuação de forma isolada. 

No caso do Turismo no Espaço Rural, os hotéis rurais deverão aproveit

do Turismo de Portugal e do Governo Português, que pretende

com base em linhas de ação concertadas, adotar estratégias orientadas para a 

revitalização do espaço rural. 

Uma atuação conjunta tornará mais forte a marca: "Perfil Hotel

no panorama nacional como, e principalmente, no internacional, onde a escala e a 

diversidade da oferta são fatores determinantes no sucesso do negócio

muito mais eficaz promover um produto "HOTEL RURAL" que abranja todo o 

s (o conjunto dos associados), do que um determinado espaço,
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geral, o funcionamento em agregado prova ser o mais eficaz; 

pode descurar que poderá também albergar desafios, que não são 

, os hotéis rurais deverão aproveitar a 

que pretendem, 

com base em linhas de ação concertadas, adotar estratégias orientadas para a 

a marca: "Perfil Hotel Rural", quer 

, onde a escala e a 

res determinantes no sucesso do negócio. Revela-se 

" que abranja todo o 

espaço,lugar ou região 
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 Este tipo de dinâmica (associativismo), de venda e exploração do produto 

“HOTEL RURAL”, permite aumentar a visibilidade da oferta e com isso chegar a um 

maior número de clientes. Os associados devem fazer-se representar 

pelaAssociação dos Hotéis Rurais de Portugal, enquanto entidade aglutinadora dos 

hotéis associados e competente na promoção do TER, com especial evidência para 

o “HOTEL RURAL”. 

 O associativismo permitirá, ainda, uma estruturada e consequente mostra 

dos produtos e serviços, disponibilizados pelo conjunto dos associados, 

especialmente em feiras, nomeadamente em mercados externos, transparecendo 

uma imagem institucional mais credível, que só poderá valorizar cada uma das 

partes. 
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4.3 ORIENTAÇÃO TÉCNICA – PERFIL DO HOTEL RURAL 

 Com o objetivo de possibilitar uma análise direta sob o posicionamento dos 

Hotéis Rurais, segue abaixo uma listagem, que se apresenta como uma checklist de 

variáveis/condicionantes, necessárias para garantir um grau de qualidade 

adequado, para a criação de um perfil de hotel rural. 

N.º DESCRIÇÃO   SIM   NÃO 

1 Possui categoria de hotel entre 3 a 5 estrelas         

2 Possui Licenciamento pela Câmara Municipal         

3 Possui licença do Turismo de Portugal         

4 
Promove internamente o espaço rural e produtos turísticos 
associados 

        

5 Promove ações de promoção internacional         

6 Possui imagem institucional         

7 Possui sistema de gestão para hotelaria         

8 Possui seguros obrigatórios à atividade         

9 Possui certificação HACCP         

10 Promove ações de divulgação do hotel em redes sociais         

11 Promove, elabora ou está inserido em rotas turísticas         

12 
Pretende usufruir das rotas delineadas pela AHRP, usufruindo 
do efeito de associativismo 

        

13 Proporciona acesso à Internet para hóspedes         

14 Possui climatização dos espaços         

15 Possui SPA, piscina ou ginásio         

16 Dispõe de espaço de eventos         

17 

Possui parcerias com entidades externas, como empresas de 
atividades turísticas, promovendo a relação com os produtos 
turísticos associados à região e, assim, provocando um efeito 
de arrastamento económico-social e cultural na região 
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N.º DESCRIÇÃO   SIM   NÃO 

18 Promove a gastronomia regional         

19 Promove a vinicultura regional         

20 Promove o artesanato regional         

21 Promove património cultural da região         

22 
Possui produção interna de vinho, azeite, atividade agrícola, 
atividade pecuária 

        

23 Permite aos hóspedes participar na confeção de alimentos         

24 Promove atividades de contacto com a Natureza         

25 Aproveita e valoriza as edificações pré-existentes          

26 Possui recursos humanos qualificados         

27 Acessibilidades adequadas         

28 
Linguagem arquitetónica de acordo com a traça típica do local 
e materiais de construção que se relacionem com a região 
onde o hotel se insere 

        

29 
Edificado em bom estado de conservação, nomeadamente a 
nível de imagem exterior da construção, fachadas e vãos 
exteriores 

        

30 
Espaços exteriores do hotel bem conservados e coadunados 
com a paisagem natural que confere o espírito rural 

        

31 
Espaços gerais do hotel, designadamente zonas internas 
sociais, em bom estado de conservação 

        

32 
Espaços íntimos do hotel, nomeadamente os quartos e outros 
tipos de alojamento, em bom estado de conservação 

        

33 
Instalações sanitárias nas zonas sociais e íntimas, em bom 
estado de conservação 

        

 

 Para garantir que a qualidade que se pretende seja transversal a todos os 

associados da AHRP, visando a criação de um perfil de Hotel Rural, é necessário 

que estes cumpram,pelo menos, 75% dos itens acima apresentados.  
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5 - CONCLUSÃO 

 Com o presente estudo, é possível entrever, ainda que por vezes de forma 

subliminar, que é na mescla de acontecimentos e relações produzidas pelas 

pessoas, lugares, tradições, cultura, atividades, entre outras, que nos é transmitida 

a vivência do ambiente rural. É também o coabitar com as experiências que as 

gentes e lugares facultam,que é possível percecionara importância que a ruralidade 

possui no nosso dia-a-dia, permitindo manter vivas memórias e vivências que são a 

raiz da cultura do nosso povo. 

 Tendo como referência os Hotéis Rurais, é possível traçar linhas de ação que 

garantam a evolução sustentável do Turismo no Espaço Rural. Deverão ser 

desenhados caminhos que permitam vincar o relacionamento do Hotel Rural com a 

envolvente, seja ela ao nível das populações e economia locais, seja ela ao nível do 

uso dos espaços naturais. É este relacionamento, humanidade/natureza que forma 

a circunstância que carateriza o ambiente rural, potenciando relações com os vários 

produtos turísticos, que devem funcionar em conjunto com as gentes locais. 

 Este estudo evidencia,também, que é através da simbiose entre genuinidade 

do espaço rural e a vivência da contemporaneidade, que se consegue alcançar o 

posicionamento estratégico dos hotéis rurais, tornando o seu produto consumível e 

apetecível. 

 Conclui-se,assim,que a oferta dos Hotéis Rurais, com as particularidades 

associadas a cada um(morfologia do edificado, localização territorial e geográfica, 

unicidadedas gentes e culturas que os envolvem), devem garantir uma qualidade 

transversal, definida por um perfil de “HOTEL RURAL”, comum a todos os 

associados da AHRP. Importa ainda que esta homogeneização do conjunto, 

enquanto produto/serviço “HOTEL RURAL”, não perturbe a personalidade e a 

singularidade de cada uma das partes. 

Percebe-se ainda, através deste estudo, que o associativismo dá robustez a 

cada uma das partes de um todo, formando uma estrutura integrada(Hotéis Rurais 

associados à Associação de Hotéis Rurais de Portugal), resultando num efeito 

galvanizador a todos os níveis, realçando-se a perspetiva economicista, dado que, 

para que todas as outras resultem, é essencial que esta funcione.  
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O crescimento desta atividade provoca, inevitavelmente, efeito de 

arrastamento económico e de contágio cultural, que servirá como rampa de 

lançamento para galvanizar, não só o próprio Hotel Rural, mas também a região em 

que se inserem. 

O tema é pertinente e percebe-se que esta pertinênciasó é igualada pela 

pertinente necessidade de reposicionar os hotéis rurais perante a realidade com 

que atualmente se confrontam, perante as condições impostas por um mercado 

que, globalizado, é cada vez mais exigente.Este escrito promove a reflexão sobre 

esta factualidade, sugerindo linhas orientadoras de ação, ambicionando a criação 

do perfil “HOTEL RURAL”. 
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[Escreva um trecho do documento 

ou o resumo de um ponto 

interessante. Pode posicionar a 

caixa de texto em qualquer ponto 

do documento. Utilize o 

separador Ferramentas de 

Desenho para alterar a 

formatação da caixa de texto do 

trecho em destaque.] 


