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INTRODUÇÃO

A Organização das Nações Unidas (ONU) e a Organização Mundial do 
Turismo (OMT) proclamaram 2017 como o Ano Internacional do Turismo 
Sustentável para o Desenvolvimento. Para assinalar a data, o DESG (Departa-
mento de Economia, Sociologia e Gestão) associou-se a equipa de investigação 
CETRAD-DOUROTUR em torno do seminário “Acessibilidades e Mobilida-
des turísticas no Douro”, celebrado em 24 de maio de 2017. O seminário foi 
coordenado pelos investigadores Ricardo Bento, Xerardo Pereiro, Edgar Ber-
nardo e Vitor Rodrigues, investigadores da linha 1 do projeto DOUROTUR 
(cf http://www.dourotur.utad.pt). No seminário participaram como oradores 
convidados investigadores e agentes sociais turísticos da região do Douro e do 
Norte de Portugal: 

•	 Alberto Tapada (Representante da AETUR)
•	 Alexandre Guedes (Representante de TPNP)
•	 Paulo Noronha (Representante da CIM Douro)
•	 Pedro Matos (Representante da empresa DouroWalk)
•	 Mário Correia (Representante da empresa Dourototal)
•	 Marlene Agostinho (Talent4Cruising – Grupo Douro Azul)
•	 Matilde Costa (Representante de Barcadouro – turoperador fluvial)
•	 Mário Barata (Representante da RODONORTE)
•	 João Maurício (Presidente de Comboios de Portugal) e Ricardo Teixei-

ra (CP)

Consideramos que um destino turístico como o Douro, se realmente quer 
converter-se num destino turístico inteligente e criativo, tem que ter como 
base a interconexão entre os seus agentes turísticos, criar uma cultura de tra-
balho cooperativa e de trabalho em rede entre eles. Este foi também um ob-
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jetivo implícito deste seminário, isto é, ir construindo uma comunidade de 
prática colaborativa entre investigadores da UTAD, estudantes de turismo e os 
agentes turísticos da região por meio do uso da cimentação social. O resultado 
pretendido é a criação de um sociosistema turístico denso e bem coordenado 
para afrontar os desafios presentes e futuros do desenvolvimento do turismo 
na região. Neste sentido juntar conhecimento e inovação, investigação e par-
tilha de saberes é o melhor caminho. Uma comunidade de prática como a que 
tentamos construir com este projeto DOUROTUR é um grupo humano que 
partilha uma história, ideias e objetivos com base na confiança e na colabo-
ração para construir interesses coletivos sólidos e solidários.

Outros objetivos do seminário foram apresentar e debater as acessibilida-
des turísticas do destino Douro e também as mobilidades internas dentro do 
destino. A acessibilidade é um fator essencial da oferta e procura turísticas do 
destino que condiciona a posição geoestratégica dentro do mercado global do 
turismo. A partir do projeto DOUROTUR pretendemos dialogar e apresentar 
análises, estratégias e propostas de ação concretas que permitam compreender, 
entender e transformar positivamente as acessibilidades ao destino Douro.

De igual modo, também nos parece importante pensar o desenho de uma 
cultura de mobilidade turística dentro de um destino Douro mais sustentável, 
multimodal e responsável. Para caminhar e atingir esses objetivos envolvemos 
agentes turísticos chave no planeamento estratégico das mobilidades turísticas 
do Douro (fluviais, rodoviárias, aéreas, pedestres, férreas, cicláveis …). Aspe-
tos como os efeitos da eletrificação da linha do comboio Porto-Régua foram 
focados no debate, sem descurar outras problemáticas de grande importância 
na região como o transporte fluvial. A organização do transporte público e a 
sua interação com o turismo na região, bem como a influência do túnel do 
Marão no turismo foram, também, objeto de atenção.

Após a celebração do seminário, e com base nos seus debates, a equipa de 
trabalho desenvolveu investigação documental, de terreno e de arquivo para 
analisar melhor esta problemática das acessibilidades e mobilidades turísticas 
no Douro. A metodologia utilizada para construir este documento seguiu uma 
abordagem quali-quantitaiva ou mista que com um enfoque espacial (cf. Page, 
2001; Palhares, 2002; Beni, 2007; Elliot, Norum e Salazar, 2016) analisou dados 
documentais secundários e dados primários obtidos no debate e que centram 
o ponto de vista dos agentes sociais do turismo no Douro. Além mais, este 
texto é resultado do debate entre dois investigadores seniores da linha 1 do 
projeto DOUROTUR (Oferta turística do Douro – NUT III), Ricardo Bento e 
Xerardo Pereiro, com os bolseiros da linha, Edgar Bernardo e Vítor Rodrigues. 
O diálogo e intercâmbio entre eles resulta nesta publicação, um texto para de-
bate público e partilha do saber com os interessados. Por outro lado, também 
recebemos a colaboração, nalguns pontos do texto, de Pedro Azevedo, bolseiro 
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FCT do CETRAD.

A metodologia utilizada neste trabalho foi triangular e multimetódica. Em 
primeiro lugar, triangular porque articulamos três lados do triângulo inves-
tigador: o que as pessoas fazem, dizem e pensam. Em segundo lugar porque 
utilizamos estratégias metodológicas e técnicas de três tipos: a observação par-
ticipante no terreno (Douro – NUT-III), as entrevistas e grupos de debate com 
informantes privilegiados e com grande conhecimento, perícia e experiência 
sobre a problemática objeto de investigação, e finalmente a análise documental 
(cf. Peirano, 2006; Hull, 2012; Vianna, 2014; Lowenkron e Ferreira, 2014) de 
dados e documentos essenciais para compreender melhor as acessibilidades e 
mobilidades turísticas no Douro.

A estrutura da publicação que agora se apresenta está organizada em qua-
tro capítulos, conclusões, bibliografia, anexos e apêndices. O primeiro capítulo 
faz uma reflexão teórica sobre a importância das acessibilidades e mobilidades 
turísticas. O segundo analisa a acessibilidade turística do Douro (NUT III), o 
terceiro apresenta as mobilidades internas dentro do destino Douro, o quarto 
as perceções dos agentes turísticos da região sobre as acessibilidades e mobili-
dades turísticas. Nas conclusões fazemos uma proposta de síntese e apontamos 
os caminhos para uma mobilidade turística mais sustentável.
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CAPÍTULO I

A IMPORTÂNCIA DA ACESSIBILIDADE E 
A MOBILIDADE NO TURISMO
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1. Pensar o turismo enquanto mobilidade

Dennison Nash (1992: 80-86) afirmou que o sistema turístico é parte do 
sistema capitalista dominante, tendo moldado o turismo de acordo com três 
linhas de ação: aumento da produtividade, geração de tempo livre e ócio, mo-
bilidade física e melhoria dos meios de transporte e de comunicação. Com 
essa base criou-se uma indústria turística crescente e dominante, na qual o tu-
rista é, para este autor, um agente mais do sistema capitalista. Estas premissas 
teóricas confirmam-se quando escutamos os grandes empresários do turismo, 
como por exemplo no caso espanhol: 

“El transporte juega un papel esencial en la cadena de valor turística, por 
cuanto facilita la accesibilidad a los destinos de los turistas y la movilidad de 
los mismos en su seno. Sólo los aeropuertos españoles representan la puerta 
de entrada del 77,0% (40,5 millones) de los turistas extranjeros que visitan 
España y facilitan el 41,4% (38,2 millones) de los desplazamientos interiores 
de los españoles. Desde EXCELTUR consideramos clave una mayor integra-
ción de las necesidades del sector turístico en la planificación y gestión del 
sistema de infraestructuras de transporte en España, con el fin de reforzar 
su competitividad. En esta línea defendemos que, en paralelo a garantizar 
la mejor accesibilidad a los distintos territorios españoles que por tamaño de 
mercado y población lo justifiquen, las decisiones de inversión y gestión del 
sistema de transportes en España ha de facilita la mayor accesibilidad con los 
menores costes para los distintos operadores, en un marco de libre competen-
cia y complementariedad entre los distintos modos de transporte”. (cf. http://
www.exceltur.org/transporte-y-turismo/).

De uma outra perspetiva, localidade e mobilidade são duas noções social-
mente produzidas e relacionais. Hoje em dia vivemos em tempos de vidas mo-
bilizadas (cf. Burns e Novelli, 2008; Glick Schiller e Salazar, 2013; Adey, 2017; 
Salazar, 2017), em movimento, construindo assim novos sentidos da locali-
dade e da comunidade que se redefinem através das tecnologias digitais e dos 
média (cf. Urry, 2007). Viver em movimento é parte da identidade e milhões e 
milhões de pessoas, que se tornaram nómadas globais (cf. Engrebitsen, 2017), 
entre eles os turistas, por diferentes razões e em diferentes graus. As distâncias 
espaciais, físicas e geográficas entre diversos pontos do planeta diminuíram e 
aproximaram-se povos, nações e pessoas. Muitas pessoas dependem da mo-
bilidade espacial para ganhar a vida. Mas as distâncias geográficas, sociais e 
as desigualdades continuam, assim como as relações sociais de intimidade, 
comunidade, amizade e parentesco, que criam sentidos do lugar quotidiano 
e glocal. Neste sentido afirmamos que algumas das culturas de mobilidade 
transnacional (ex. migrações, refugiados, exilados, turismo…) questionam 
uma visão estaticista, nacionalista e estatalista da identidade cidadã contem-
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porânea, até ao ponto em que os estados nacionais reagem criando novas fu-
nis, filtros, barreiras e fronteiras.

Por outro lado, a divisão internacional do trabalho estabelecida no siste-
ma mundial criou uma série de fluxos globais que constroem circuitos de cir-
culação, acumulação e distribuição de capitais, bens, informação e pessoas e 
dos quais participa intensamente o turismo. Um dos elementos fundamentais 
da análise espacial e territorial do turismo é a mobilidade e a acessibilidade 
dos destinos. Para analisar essas questões devemos perguntar-nos como se tu-
rismifica um território e como se organiza turisticamente a acessibilidade de 
um destino e a mobilidade dentro dele. Falamos em turismificar e não apenas 
em turistificar porque consideramos que o turista não é o único protagonista 
do sistema turístico, pois este envolve mais agentes sociais e económicos que 
transformam territórios e destinos.

As nossas bases teóricas para responder e olhar para as questões do turismo 
enquanto mobilidade serão as sociológicas, as geográficas e as antropológi-
cas (cf. Burkart e Medlik, 1981; Pearce, 1981; Souto González, 1988; Cooper, 
1993; Urry, 2000; Low e Lawrence-Zúñiga, 2003; Sheller e Urry, 2004; Beni, 
2007; Page, 2007; Burns e Novelli, 2008; Hall, 2009, De Botton, 2009; Harvey 
e Knox, 2015; Adey, 2017; Salazar, 2017), destacadamente aquelas que inter-
pretam as mobilidades turísticas como mobilidades socioespaciais motivadas 
por relações sociais pautadas pelas culturas em interação, e aquelas que sobre-
põem os espaços de fluxos turísticos aos espaços de significados locais. Isto é, 
as mobilidades turísticas atingem um novo patamar e adquirem novos valores, 
as mobilidades turísticas destacam-se sobre as imobilidades pelo valor dado à 
autonomia e a um certo sentido de liberdade, nunca absoluta. As mobilidades 
turísticas são um novo fator de estratificação social, e quanta mais mobilidade 
turística, mais as autoridades recorrem a novos sistemas de controlo, diferen-
tes dos aplicados aos migrantes, refugiados, etc.

Diferente de outro tipo de mobilidades como a migração, a viagem turística 
é um fenómeno social total e a evolução das formas de mobilidade reflete a 
evolução da vida social. Neste sentido, o turismo é uma forma de mobilida-
de espacial contemporânea (cf. Hall, 2009) estacional e sazonal, uma viagem 
de ócio própria da sociedade pós-industrial madura, um estilo de vida que 
relaciona trabalho e férias numa sociedade de consumo de objetos e serviços 
(Alonso, 2009: 199). Como bem sabemos, o turismo converteu-se a partir da 
segunda guerra mundial num turismo de massas, estandardizado, planificado 
para todos por igual, de grande escala e para um tipo de turista básico e homo-
géneo, pouco diversificado. Este tipo e modelo de desenvolvimento turístico 
converteu-se num padrão fordista de produção do turismo, que o industriali-
zou e promoveu o consumo massivo de experiência turística, geralmente com 
base no sol e praia, abaratando os preços dos serviços.
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Mas a partir de 1980 o turismo mudou e tornou-se mais pós-fordista, espel-
ho da nova sociedade pós-moderna. A partir de então, o turismo caracterizou-
se pela fragmentação e segmentação, a diferença e a diversidade de produtos e 
experiências, a incerteza, a perda de valor dos grandes símbolos e relatos e pelo 
individualismo. Com a entrada no século XXI, o turismo adquiriu também 
novas funções e significados, transformando a vida quotidiana. O turismo in-
tegrou as práticas sociais e estilos de vida das classes médias de grande parte 
do mundo, convertendo-se assim numa rotina para muita gente. O sistema 
turístico industrializou e burocratizou o turismo, transformando o ócio num 
negócio e em serviços com base em culturas de trabalho organizadas. O tu-
rismo passou a ser uma prova do estilo de vida das classes médias e também 
quase um direito (cf. Pereiro e Fernandes, 2018).

Nos inícios do século XXI as mudanças no turismo e nas sociedades fo-
ram significativas: introdução de novas tecnologias de comunicação, novas 
relações entre o local e o global, novas conexões entre o individuo e a socieda-
de, mais individualização e personalização do consumo turístico. As viagens 
construíram-se de forma mais personalizada, valorando mais a autonomia e a 
independência. A viagem turística deixa de ser homogénea, massiva e repetiti-
va, procurando-se mais a diferença e a diversidade, o multiculturalismo, o lo-
cal como capital turístico –ex. espaços rurais-. Ao nível global produz-se uma 
colonização ocidental do espaço turístico, associada à globalização (Alonso, 
2009: 209).

Nesta pós-modernidade, o turismo apresentara-se como uma aventura 
controlada, segura, face ao trabalho quotidiano stressante; ele servirá de antí-
doto face à pressão laboral. A fluidez e o hedonismo farão com que a se viaje 
para mais longe e mais vezes ao longo do ano. Um elemento chave deste novo 
padrão de viagem turística é a cultura do espetáculo e a transmissão quase 
ao vivo da própria viagem (ex. fotografias, vídeos, WhatsApp, internet…). A 
informatização e a digitalização da sociedade tornaram esta mais líquida e po-
rosa, com novas fronteiras e limites. A segmentação da oferta turística associa-
se à segmentação de nichos de mercado particulares, com diferenciação de 
produtos turísticos e a sua comunicação e comercialização. O turista tem mais 
escolhas, mais diferenciação e mais possibilidades de autoprodução e criação 
da sua própria experiência. O luxo e a ostentação turísticos tornaram-se mais 
acessíveis e é mais fácil que os ‘pobres joguem a ser ricos e os ricos a ser pobres’.

O marketing turístico também se tornou agora mais inteligente, mais diri-
gido e orientado, ele é mais relacional, mais reflexivo e emocional, para atin-
gir segmentos específicos de turistas. As ofertas turísticas são construídas de 
forma mais individualizada. Novas paisagens turísticas foram criadas (ex. a 
cidade turística global), o low cost converteu-se num modelo social de trans-
porte turístico, respondendo a um cálculo de qualidade-preço, e os turistas 



Ricardo Bento (coordenação) 13

tornaram-se mais infiéis às marcas e destinos, sendo mais colecionadores de 
destinos, ao alargar-se a experiência turística. Outro elemento importante des-
te novo padrão de consumo turístico é a comunicação entre turistas de forma 
colaborativa (ex. Tripadvisor), que passam a certificar produtos e destinos tu-
rísticos e a comunicar a sua opinião e experiência a outros potenciais turistas, 
criando novas credibilidades e uma nova interatividade no sistema turístico.

Além do mais, fortaleceram-se novos discursos de renovação da filosofia da 
viagem, a sustentabilidade passou a maquilhar-se de responsabilidade, de ética 
e solidariedade. Estes discursos, contrários às formas depredadoras e coloniais 
de turismo, apropriados parcialmente pelo sistema turístico, respondem a no-
vos valores sociais (ex. ecologia, diversidade cultural, equidade, cooperação…) 
que exigem um turismo mais responsável e ético, com menos efeitos negativos, 
com melhor distribuição da riqueza e mais respeitador da natureza e da diver-
sidade sociocultural. Algumas vozes críticas começaram a defender as viagens 
de proximidade face às viagens internacionais, e as viagens virtuais (Ruoff, 
2006) face às viagens de mobilidade física como forma de construir relações 
espaço-temporais, o que sem dúvida causa outras problemáticas.

A mobilidade turística está condicionada pelo tipo de transporte utilizado 
na viagem (cf. Page, 2001, Palhares, 2002; Hernández Luís, 2007; Page, 2007; 
Ivanova, 2017). A história dos transportes pode ser vista como uma parte da 
história do turismo (cf. Hernández Luís, 2007; Ivanova, 2017). A questão hoje 
em dia é que daqui a 25 anos a previsão é de que o planeta terra atinga os 9,5 
mil milhões de pessoas, a maioria a viver em áreas urbanas nas quais a mobi-
lidade será um grande problema humano (ex. trânsito caótico, filas, emissões 
de CO2 e outros gases…). Segundo alguns analistas, as tendências no setor au-
tomóvel são o uso de mais carros elétricos, autónomos e partilhados (Santos, 
2018: 106). Em 2017 venderam-se 500.000 carros elétricos em todo o mundo 
e a tendência é para que este valor aumente, baixando-se o custo de produção 
e de venda, e melhorando a sua autonomia através de melhores baterias. Al-
gumas cidades como Oslo proibiram o uso de carros de combustão a partir de 
2019 (Santos, 2018: 106).

Em relação ao turismo na década de 2030 a OMT prevê que se ultrapassem 
os 2000 milhões de turistas internacionais, e mais de metade destes deslocar-
se-ão por meios aéreos, o que obrigará a duplicar a oferta da frota atual e se 
produzirá um aumento das emissões de gases poluentes (cf. Tourism Concern, 
2007: 24), dos atuais 600 milhões de toneladas para perto de 2,4 mil milhões de 
toneladas por ano em 2043. Duas são as soluções e propostas que se debatem: 
a) ser mais eficiente e ecológico no uso do transporte aéreo; b) utilizar menos 
este tipo de transporte tão poluente. A alternativa radical é o avião totalmente 
elétrico, algo que se está investigando também na Airbus e na Boeing, princi-
pais fabricantes (Santos, 2018: 109-110).
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Por outro lado, o tipo de transporte está interligado com outras variáveis 
como os fatores de escolha do destino (tabela 1), o tipo de turismo praticado, o 
grau de poluição por efeito do turismo ou pegada ecológica e a legislação que 
afeta a mobilidade turística. O turismo é um movimento de pessoas através do 
espaço e do tempo, entre a sua residência e os destinos turísticos (cf. Mcker-
cher e Lew, 2007). Compreender os fluxos turísticos e os padrões ou mode-
los socioespaciais de deslocação turística é fundamental para estudar e gerir o 
turismo, fornecer melhores serviços e responder melhor às necessidades dos 
visitantes.

TIPO DE 
TRANSPORTE

FACTORES DE 
ESCOLHA

TIPO DE TURIS-
MO PEGADA ECOLÓGICA LEGISLAÇÃO

AVIÃO Distância, conforto, 
segurança, preço, …

Voos regulares; voos 
fretados (pacotes 

turísticos)

+ 5 % anual de viajantes 
desde 1959; low cost; 

BOEING 747: 400 pas-
sageiros; AIRBUS: 555, 
320… Grande poluição 

planetária;

Convenção de 
Chicago de 1944 
para liberalização 
do tráfego aéreo.

-Ver IATA; ICAO; 
WTTC; AEA.

TRANSPORTE MA-
RÍTIMO

Distância, conforto, 
segurança, preço,…

Cruzeiros, barcos, 
ferries, Grande poluição

CAMINHOS-DE-
FERRO

Distância, conforto, 
segurança, preço, … Hotel-comboio, rotas,

TGV, AVE, … Comboios 
históricos, transporte 

coletivo mais sustentável 
do que o privado;

AUTOCARROS
Distância, conforto, se-
gurança, preço (custos 

baixos) …

Rotas regulares e 
autocarros fretados

Transporte coletivo mais 
sustentável do que o 

privado;

TRANSPORTE PAR-
TICULAR (carros e 

caravanas)

Distância, conforto, 
segurança, preço, 

flexibilidade, aluguer 
(Avis, Hertz, Budget, 

Europcar …)

Turismo nacional
Viagem de porta a porta; 
poluição; menorização 
com carros elétricos;

BICICLETA Distância, preço, apre-
ciação da paisagem

Turismo desportivo, 
turismo de aventura, 

peregrinações;
Sem poluição

A PÉ

Distância, preço, 
apreciação da paisa-
gem, contato com a 

população local

Turismo desportivo, 
turismo de aventura, 

peregrinações;
Sem poluição

Tabela 1. Tipos de mobilidade turística segundo o tipo de transporte e outras 
variáveis

Fonte: Elaboração própria
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Existem muitos modelos de mobilidade turística em função do movimento 
espacial e das paragens, e a literatura científica aponta quatro grandes modelos 
(cf. Mckercher e Lew, 2007):

a) O primeiro consiste na deslocação de um ponto de partida a um único 
destino, ou seja, numa viagem de ida e volta que pode ou não incluir paragens 
noutros destinos;

b) Um segundo tipo de mobilidade envolve uma movimentação para o des-
tino com paragens no próprio destino, pernoitando em diferentes lugares do 
destino de acordo com um circuito que pode recorrer a diferentes tipos de 
transporte; 

c) Um terceiro tipo de mobilidade consiste numa visita a um destino atra-
vés de um circuito de visita circular com múltiplos acessos e pontos de saída e 
possibilidade de diferentes tipos de transporte; 

d) Um quarto tipo de itinerário consiste em fazer várias viagens que vão 
para além do destino previamente definido. Isto é a combinação de transpor-
te aéreo e viagens colaterais de circuito ou radiais, com regresso ao ponto de 
partida.

Sobre estes grandes modelos, essencialmente descritivos, podem ser esta-
belecidas outras tipologias adaptadas a cada contexto turístico, por exemplo 
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rotas diretas de ida e volta, rota open jaw loop ou de entrada no destino por 
uma porta e saída por outra (como acontece no Douro em alguns casos), cir-
cuitos múltiplos, modelo campo-base e excursões de um dia pelo destino ou 
proximidades. Em todos eles, os elementos a ter em atenção para uma cuidada 
análise científica são (cf. Mckercher e Lew, 2007: 61):

•	 O trânsito ou viagem até o destino;
•	 As mobilidades internas no destino ou excursões;
•	 O tipo de transporte empregue nas deslocações;
•	 O orçamento disponível;
•	 O tempo disponível;
•	 A localização ou distância entre origem e destino turístico;
•	 O acesso do destino aos mercados turísticos;
•	 As caraterísticas socioculturais e demográficas do destino.

Relativamente à articulação entre estes elementos para se descrever, expli-
car ou interpretar as mobilidades turísticas, encontramos três grandes abor-
dagens teóricas. A primeira é uma abordagem funcional, geográfica e racional 
lógica. De acordo com um consumidor ou visitante racional (cf. Mckercher e 
Lew, 2007: 62), os fatores a ter em atenção são os de tempo, distância, custo e 
esforço necessário para a viagem. Ele prefere realizar viagens em locais mais 
próximos e com facilidade de acesso (locais de fácil alcance, que impliquem 
poucas paragens). O tempo é um fator fundamental na realização de uma via-
gem, os visitantes “racionais” tentam maximizar o tempo que têm num de-
terminado destino, tentando minimizar o tempo gasto em deslocações. Ele 
escolherá um destino mais próximo em função de experiências turísticas se-
melhantes. A procura turística diminuirá exponencialmente à medida que au-
menta a distância relativamente ao ponto de partida.

A segunda é uma abordagem psicológica e emocional – sentimental. Toda 
a razão está cheia de emoção e na relação dialética entre uma e outra, existem 
visitantes “emocionais” que apresentarão outras razões mais fortes que o ra-
cional lógico apresentado na anterior abordagem, e que motivarão viajar para 
mais longe. Entramos no universo dos imaginários, desejos, vontades e das 
razões do coração que também condicionam emocional e sentimentalmente 
as mobilidades turísticas. Por outro lado, a viagem turística implica uma dis-
tância mínima básica para o visitante cumprir o seu desejo de se afastar do seu 
local de residência e do seu quotidiano, para quebrar as rotinas diárias.

A terceira é a abordagem sociocultural. Parte da premissa de que a oferta de 
oportunidades de visitação turística está distribuída espacialmente não de for-
ma uniforme, mas sim de forma desigual, diferente e diversa. Por outro lado, 
diferentemente do raciocínio segundo o qual mais tempo disponível represen-
ta viagens mais longas e maior distância entre origem e destino, as abordagens 
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socioculturais, eminentemente antropológicas e sociológicas, focam a atenção 
nos condicionamentos sociais e culturais dos visitantes. Um exemplo é o das 
famílias com crianças, que em alguns países preferem viagens mais curtas ape-
sar do tempo disponível. Outro é o das famílias com filhos jovens do Centro 
e Norte de Europa que, diferentemente das famílias do Sul da Europa, não se 
limitam tanto para fazer viagens turísticas, mesmo em cruzeiros. Existem ain-
da diferenças na mobilidade por parte do aproveitamento de um visitante num 
determinado destino. Partindo das características socioculturais do seu país 
de residência, um turista será mais extrovertido ou introvertido (devido aos 
valores sociais e culturais presentes no seu país de origem). Outros fatores da 
mobilidade turística estão ligados ao comportamento de viagem e a variáveis 
sociais como a idade, a responsabilidade do cuidado de crianças, o género, a 
posição económica, a etnicidade e a cultura de consumo (cf. Hall, 2009: 111). 
Todos estes fatores, que vão ao encontro de um enfoque etnobiográfico do vi-
sitante, condicionam a frequência das viagens, a distância percorrida e os mo-
dos de transporte utilizados. Mas não podemos descurar fatores estruturais e 
materiais como os preços dos combustíveis, o tempo disponível para a viagem 
ou o rendimento disponível para consumo.

2. O conceito de mobilidade turística

Ao fazer uma revisão da literatura científica sobre o conceito de mobilida-
de turística, este aparece na Biblioteca do Conhecimento Online (cf. https://
www.b-on.pt/) em 288 trabalhos em língua portuguesa, 702 em espanhol e 
50.825 em inglês, 63.335 se colocamos de forma relacional tourism and mobili-
ty. Isto dá ideia da importância do conceito nos estudos turísticos. E para fazer 
um breve estado da arte do uso do conceito e os seus autores, vamos partir do 
trabalho de Jaciel Gustavo Kunz (2015), que sumariou os principais autores e 
trabalhos sobre mobilidade turística desde 2004 até 2014 nas revistas científi-
cas internacionais.

Em geral as mobilidades turísticas implicam uma mudança de lugar, um 
atravessar fronteiras que na globalização tem aumentado os fluxos (cf. Bau-
man, 1999). O turismo é mobilidade, deslocamento e viagem, e hoje em dia 
encurtam-se as deslocações, que levam menos tempo por causa dos avanços 
tecnológicos, da revolução das redes de comunicação e dos transportes. Nisto 
influem as infraestruturas, as políticas, as finanças, as pessoas e os cenários de 
poder. Em síntese, sem mobilidade não há turismo, ainda que as mobilidades 
turísticas aconteçam por diferentes motivos que devemos analisar, compreen-
der e não apenas registar ou descrever. O conceito de mobilidade turística é 
polissémico e inclui também limites, barreiras e filtros não apenas fluxos, isto 
é, polícia, segurança e fronteiras. É preciso enquadrá-lo num quadro global de 
modernidade líquida (Bauman, 2001) no qual se afirmam muito as conexões 
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e redes globais.

Segundo John Urry (2000) viver em movimento ou mobilidade conver-
teu-se num estilo de vida para muita gente e também um modo de pensar, e 
a viagem converteu-se numa forma de manter redes sociais e capital social. 
A viagem turística (Urry, 2002) garante copresença física, isto é, está condi-
cionada pela necessidade social de estar juntos em proximidade física e não 
apenas virtual. Sheller e Urry (2004) apontam no seu trabalho como muitos 
locais no mundo se preparam performativamente para o consumo turístico e 
as suas mobilidades, convertendo-se alguns em centros globais e outros não. 
Neste sentido, o turismo é uma forma de mobilidade temporária e voluntária, 
análoga a outras mobilidades como as viagens às segundas-residências (Hall e 
Muller, 2004), o retorno migratório ou as migrações (cf. Coles, Duval e Hall, 
2005), ainda que também diferente. O turismo não está centrado apenas nos 
turistas, ele envolve também outros agentes sociais e os seus padrões espácio-
temporais estão influenciados pela modernização dos transportes e a maior 
frequência das novas viagens de longa distância. Somos uma comunidade hu-
mana transnacional, na qual o movimento é a norma, a qual apresenta um 
reconhecimento social e um capital cultural que conforma identidades (cf. 
Coles, Duval e Hall, 2005).

De acordo com Kevin Hannan et al. (2014) no estudo das mobilidades tu-
rísticas devemos ter em atenção o seguinte: a) as novas tecnologias de infor-
mação e comunicação, que condicionam as mobilidades virtuais; b) o grau de 
automobilidade ou de autonomia na viagem, guiada ou não por um automotor 
ou carro próprio como símbolo do movimento, e que proporciona um senti-
mento de liberdade, e apatia ou irritação por momentos (ex. engarrafamentos 
ou condicionamentos do trânsito); c) a relação entre proximidade e distância 
entre origens e destinos turísticos.

No nosso entender, e coincidindo com a crítica que Peter Burns e Marina 
Novelli (2008: XV) fazem aos estudos de mobilidade turística, estes centram-
se muito no movimento e nos sistemas de transporte e muito menos nos gru-
pos sociais que são protagonistas das mobilidades. Ao longo do nosso trabalho 
sobre a mobilidade turística no Douro tentaremos também dar uma resposta 
ponderada a essa crítica que nos parece tão acertada.

3. Pensar a acessibilidade turística

 “Behind each successful flight lay the coordinated efforts of hun-
dreds of souls.” (De Botton, 2009)

De acordo com Geoffrey Wall (2000) o conceito de acessibilidade aplicado 
ao turismo define a distância física entre o lugar de origem do turista e o des-
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tino. Este conceito espacial pode ser medido através de uma linha, uma rota, 
o tempo de viagem ou pelo custo em dinheiro da deslocação entre esses dois 
pontos. Além disso, e seguindo o mesmo autor, há outra conotação de aces-
sibilidade, que é o grau de fadiga no percurso da distância entre a origem e o 
destino turístico. Também é preciso diferenciar entre a medição objetiva da 
acessibilidade turística e a perceção subjetiva que os turistas potenciais ou efe-
tivos têm desta (Wall, 2000). Esta última condiciona a escolha dos transportes 
turísticos de acordo com o tempo disponível, o dinheiro disponível e o sistema 
de valores dos turistas, isto é, um turista pode escolher pagar mais dinheiro 
pela viagem turística para chegar antes ao destino, ou pode pagar para ir mais 
devagar para contemplar melhor o trajeto da viagem e as suas paisagens.

A acessibilidade é um fator essencial na oferta e procura turísticas, uma 
mudança na acessibilidade ou inacessibilidade de um destino tem muitas im-
plicações para o turismo. Ela torna mais ou menos competitivo um destino 
(cf. Mckercher e Lew, 2007: 65). Um exemplo deste facto são as rotas aéreas 
ou as redes de transporte por ferrovia. Sendo a acessibilidade importante para 
a atividade turística, não é, contudo, um fator determinante e suficiente para 
promover um melhor desempenho da atividade. Isto é, uma melhoria na aces-
sibilidade pode levar a que muitos visitantes de um destino regressem ao seu 
lugar de origem no mesmo dia (excursionistas ou visitantes de dia) e não op-
tem por ficar alojados no destino turístico (turistas), desfavorecendo assim o 
alojamento turístico do destino e passando nele menos tempo. As melhoras na 
acessibilidade devem articular-se com outros fatores como a animação e atra-
tividade turística, o preço, a diversidade da oferta turística e a hospitalidade 
para promover um desenvolvimento do turismo que deixe reais benefícios nas 
comunidades recetoras de turistas.

De acordo com Setphen L. J. Smith (2000) podemos aplicar um modelo de 
gravidade para estudar a acessibilidade de um destino turístico. Este modelo, 
inspirado na lei de gravitação universal de Isaac Newton -1642 / 1727-, afirma 
que o volume de viagens turísticas entre um local de origem e um destino está 
diretamente relacionado com o volume de população da origem e a atrativi-
dade do destino, e é inversamente proporcional à distância entre eles. Isto é, a 
atração turística diminuiria com a distância. Este é um modelo flexível, com 
uma certa orientação quantitativa e que pode ser útil para compreender a aces-
sibilidade de um destino (cf. Hall, 2009: 90 e ss). Alguns autores substituem 
no modelo o volume de população pelo número de proprietários de carros na 
origem. Outros medem a distância em termos físicos, de tempo e de custos. 
Nós próprios propomos acrescentar a medição da pegada ecológica da viagem 
como fator a considerar no desenvolvimento de um turismo mais sustentável 
e responsável. Aplicado ao turismo, a distância é hoje um fator condicionante, 
mas não determinante, isto é, graças aos transportes turísticos, os turistas po-
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dem percorrer maiores distâncias em menos tempo, o que matiza este modelo. 
Em síntese, este modelo é mais um modelo analógico e metafórico, para enten-
der a acessibilidade, do que uma fórmula matemática para calcular o número 
de viagens turísticas até um destino em função da sua acessibilidade.

Nos modelos gravitacionais de análise da acessibilidade, três são os elemen-
tos básicos a considerar: a) O número de viagens gerados por um lugar; b) o 
grau de atração de um destino; c) os efeitos inibidores da distância e os atribu-
tos do destino. Mas também não podemos descurar que um destino turístico 
concorre com outros na escolha da viagem turística e apresenta outros fatores 
essenciais para analisar a acessibilidade que vão mais além da distância física 
(Hall, 2009: 96):

•	 A distância-tempo entre localizações;
•	 O custo-distância ou distância económica;
•	 A distância cognitiva ou percebida pelos visitantes;
•	 A distância social entre classes sociais com caraterísticas socioeconómi-

cas específicas bem localizadas espacialmente;

As mudanças no turismo, nos transportes e nas acessibilidades levaram a 
que o turista possa viajar hoje mais rápido e para mais longe, até o ponto de 
que o valor tempo é central na mobilidade turística e na escolha dos destinos 
por parte dos turistas. Um exemplo do valor social do tempo, entendido como 
duração, é a proteção aos passageiros aéreos que a União Europeia estabeleceu 
na sua legislação (tabela 2), e que vai ao encontro da proteção dos direitos do 
passageiro e do turista enquanto consumidor e cidadão. Na União Europeia, 
estes direitos dos passageiros aéreos estão assegurados por um regulamento 
comum a todos os Estados-membros. Em Portugal, o Instituto Nacional de 
Aviação Civil, IP, é o organismo responsável pela aplicação dos direitos dos 
passageiros no que se refere aos voos de partida dos aeroportos nacionais e aos 
voos de países terceiros com destino a esses aeroportos, desde que efetuados 
por transportadoras aéreas comunitárias.

A acessibilidade turística é uma variável que se relaciona com a facilidade 
ou dificuldade para chegar a um lugar turístico, o que implica ultrapassar uma 
distância com o mínimo esforço possível. Associado a este conceito está o de 
sistema ou rede de transportes (cf. Page, 2001), que aproximam ou criam graus 
de proximidade – distância entre localizações que mostram também hierar-
quias de localização. E de acordo com Prideaux (2000) e Liasidou (2013) o sis-
tema de transporte turístico é crítico porque o desenvolvimento dos destinos 
depende muito da acessibilidade que este construa. Igualmente, o sistema de 
transporte (custo, distância, tempo, conforto, valores…) influencia a escolha 
do destino pelos turistas.
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Tabela 2. Tempo de atraso nas viagens de avião e compensações económicas por 
atraso, cancelamento ou overbooking de voo estabelecidas pela legislação na 
União Europeia

Distância Até 2h 2h ou mais 3h ou mais
Mais de 4h 
ou nunca 
chegou 

ATRASO

inferior a 1500 km € 0 € 250 € 250 € 250

1500 km a 3500 km € 0 € 0 € 400 € 400

superior a 3500 km € 0 € 0 € 0 € 600

CANCELAMENTO 
(COM ENCAMIN-
HAMENTO PARA 
OUTRO VOO)

inferior a 1500 km € 125 € 250 € 250 € 250

1500 km a 3500 km € 0 € 200 € 400 € 400

superior a 3500 km € 0 € 0 € 300 € 600

OVERBOOKING

inferior a 1500 km € 0 € 250 € 250 € 250

1500 km a 3500 km € 0 € 0 € 400 € 400

superior a 3500 km € 0 € 0 € 0 € 60

Fonte: http://www.deco.proteste.pt/familia-vida-privada/ferias-lazer/dossie/viagens-de-aviao-
o-que-exigir-em-caso-de-atraso-cancelamento-e-perda-de-malas
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CAPÍTULO II

A ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE 
TURÍSTICA DO DOURO
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4. Introdução: breves notas sobre a oferta turística do Douro

O território “Douro” é ambíguo e conta com uma difícil delimitação, que 
neste projeto corresponde à NUT III Douro (cf. Mesquita Pina, 1997; Ber-
nardo e Pereiro, 2018). A sub-região do Douro ocupa, territorialmente, cerca 
de 19% da área da Região Norte correspondendo a 4.112 km2 (GEPE, 2011), 
sendo composta por 19 municípios e “partilhada” por 4 distritos. O Douro ca-
racteriza-se, do ponto de vista demográfico, por ser uma sub-região em cons-
tante processo de despovoamento desde 1960, com perda acentuada de po-
pulação residente nas últimas décadas, contando hoje pouco mais de 205.000 
habitantes, aproximadamente 6% da região Norte (fonte: INE). A densidade 
de população era em 2014 de 49,2 hab./km2, uma muito reduzida densidade 
populacional quando comparada com os referenciais do país (114,5 hab./km2) 
e da NUT II Norte (173,3 hab./km2) e aproximadamente 44% da população 
do Douro reside no eixo urbano Vila Real-Régua-Lamego. O Douro é um te-
rritório com 744 Euros de valor médio de remuneração (dados de 2013), um 
alto índice de envelhecimento (212,0 em 2016), uma baixa taxa de natalidade 
(6,3‰ em 2016), um índice médio de fecundidade de 0,96 (em 2016) e com 
8,64 % de taxa de analfabetismo (dados de 2014) (fonte: INE).

As produções económicas básicas são a vitivinicultura, a fruticultura 
(maçã, castanha, cereja, amêndoa), a olivicultura (azeite) e o turismo, sendo 
esta última uma atividade emergente. Relativamente ao emprego na região, 
em 2014 contabilizaram-se, segundo o INE, 42.114 homens e 32.394 mulheres 
empregados (total: 74.508 empregados) e 15.858 desempregados. O PIB per 
capita em 2015 era de 10.370 € na região do Douro, bem abaixo dos 15.702 € 
em Portugal e menor do que os 12.900 € na região Norte, o que mostra as des-
igualdades regionais no país, com uma particularidade: o peso importante dos 
rendimentos da emigração. Além do mais o Douro está a perder mão-de-obra 
na agricultura e terciariza-se cada vez mais.

O papel do turismo na região é entendido de diferentes formas por diferen-
tes instituições. Vejamos dois exemplos a comparar: a CIM Douro e o Turis-
mo de Portugal. A primeira apresenta na sua publicidade turística os seus três 
patrimónios da Humanidade (Alto Douro Vinhateiro, Sítios Pré-históricos de 
Arte Rupestre e Vale do Rio Côa, Olaria Negra de Bisalhães) e motivos para 
visitar o Douro que se interligam com elementos chave da oferta turística da 
região, eles são:

•	 Os patrimónios culturais classificados pela UNESCO;
•	 As vinhas, os vinhos e as vindimas;
•	 A gastronomia e experiências sensoriais;
•	 A segurança e o bem-estar (relaxe, recuperação física e psíquica);
•	 Paisagens e turismo de natureza (parques, reservas naturais, miradou-
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ros…);
•	 Luz, aldeias e quintas;
•	 Comboio histórico e cruzeiros no rio Douro (o transporte turístico 

como experiência);
•	 Monumentos, rotas, mosteiros e turismo histórico (história de Portu-

gal);
•	 Património imaterial (tradições, lendas, …);
•	 Desportos e vida ativa (ex. caminhadas, trilhos, bicicletas de montan-

ha…).

Já o Turismo de Portugal, segundo o seu Plano Estratégico Nacional de 
Turismo (PENT), vê o Douro como um destino de touring cultural (incluindo 
cruzeiros fluviais), de gastronomia e vinhos e turismo de natureza. Estas duas 
conceções parecem apontar desde logo para um problema de governança tu-
rística.

A evolução da oferta de alojamento turístico da região, pode ser analisada 
a partir de alguns dados quantitativos, compilados de forma a conferir signi-
ficância para este estudo. Segundo a tabela 3, em 1991 o Douro tinha apenas 
uma capacidade de alojamento turístico de 1559 camas e a sua evolução na 
década foi lenta como podemos comprovar na tabela abaixo.

Tabela 3. Evolução da oferta de alojamento turístico no Douro na década de 1990

Fonte: INE – Instituto Nacional de Estatística de Portugal

Ano Hotéis Pensões Hotelaria 
Tradicional

Capacidade de aloja-
mento: camas

1991 5 28 35 1559
1993 5 29 36 1754
1995 4 27 31 1531
1999 7 20 32 2157

E se comparar a tabela anterior com os valores atuais (tabela 4) podemos 
ver o salto quantitativo e também qualitativo durante as duas primeiras déca-
das do século XXI.

Tabela 4. Oferta de alojamento turístico do Douro- NUT III em 1-05-2019

Fonte: Registo Nacional de Turismo (RNT) online em https://rnt.turismodeportugal.pt/RNET/
Registos.ConsultaRegisto.aspx?Origem=CP&MostraFiltro=True

Nº Capacidade (camas)

Alojamento Local (AL) 364 2712

Empreendimentos turísticos (ET) 183 5846

Total 547 8558
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Tomando como ponto de referência o ano 1991, data para a qual temos 
dados estatísticos disponibilizados pelo INE, observamos como em 28 anos a 
oferta de alojamento turístico na região do Douro aumentou em 6999 camas 
e o número de hotéis passou de 40 para 183. O número de alojamentos locais 
cresceu de 28 para 364, algo que mudou completamente o panorama da estru-
tura de alojamento turístico da região, permitindo gerar alojamento turístico 
onde não havia ou havia pouco, e diversificando a procura e a experiência 
turística dos visitantes.

Mas importa analisar esta evolução em comparação com a evolução do tu-
rismo na região Norte e também do país. Como se pode observar na tabela 
5, o Douro tem ainda pouco peso relativo em relação aos números da oferta 
turística regional (Norte – NUT II) e nacional.

Tabela 5. Dados da oferta turística do Douro em 1 de maio 2019

Fonte: RNT (Registo Nacional de Turismo) https://rnt.turismodeportugal.pt/

Empreendimen-
tos turísticos

Alojamento 
local

Agentes de ani-
mação turística

Agentes de viagens 
e turismo

Portugal 4392 84279 8551 2665
Norte de 
Portugal 1438 - 1412 623

Douro
183 (4% de Portu-
gal e 13% do Nor-

te de Portugal)

364 (0,43% de 
Portugal)

92 (1% de Portu-
gal, 7% do Norte 

de Portugal)

41 (1,53% de Por-
tugal)

De forma sumária, com data de 1 de maio de 2019, a oferta de alojamento 
turístico do Douro é de 547 alojamentos, isto é, 0,61% do país (88671 aloja-
mentos turísticos, AL e ET). Portanto, o peso da oferta de alojamento turís-
tico do Douro em relação ao contexto nacional é bastante baixo, em relação 
à região Norte de Portugal, contexto no qual os empreendimentos turísticos 
representam cerca de 13%, a oferta ganha mais expressividade no setor. Por 
outro lado, o facto de não se obter dados precisos no RNT sobre o número de 
AL no Norte de Portugal, condiciona, em parte, uma análise mais detalhada e 
real da oferta na região. (cf. Gonçalves Pereira, 2018).

De acordo com o Sistema de Informação Geográfica do Turismo (SIGTUR), 
alguns dos indicadores do turismo do Douro, com destaque para a oferta de 
alojamento turístico em 1 de maio de 2019, eram os seguintes (cf. https://arcg.
is/1OKqXD):

•	 A capacidade de alojamento a turistas (camas/utentes) é de 5856 em 
empreendimentos turísticos e de 2712 em alojamento local, sendo a ca-
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pacidade total de 8568, havendo aqui uma diferença de 10 camas nos 
empreendimentos turísticos com relação à base de dados do RNT de 
Turismo de Portugal. Em 1 d março de 2017 havia no RNT umas 4275 
camas no Douro, o que significa que em pouco mais de 2 anos, maio de 
2019, duplicou a oferta de camas.

•	 A capacidade de alojamento a turistas por 1000 habitantes, segundo os 
censos de 2011, era de 41,83, repartidos em 28,59 camas/utentes em em-
preendimentos turísticos e de 13,24 em alojamento local.

•	 A capacidade de alojamento a turistas por Km2 no Douro era de 2,13; 
1,45 em empreendimentos turísticos e 0,67 em alojamento local.

•	 A concentração relativa da oferta de alojamento a turistas face ao total 
da área territorial imediatamente superior, isto é, a região Norte de Por-
tugal, é de 7,99% de empreendimentos turísticos, de 3,46% de alojamen-
to local e de 5,65% no total.

•	 A qualidade da oferta em empreendimentos turísticos (ET), segundo 
a categoria, é medida através da percentagem de camas em empreen-
dimentos turísticos (ET) de 4* e 5* face à capacidade total (%), é de 
52,39%. Isto é, algo mais da metade do alojamento em empreendimen-
tos turísticos é em estabelecimentos de 4 e 5 estrelas.

•	 A concentração relativa dos agentes de animação turística é de 6,18%, 
isto é, o número de estabelecimentos de animação turística nuo Douro 
face ao total de estabelecimentos na área territorial imediatamente su-
perior, a região Norte de Portugal.

•	 A concentração relativa das agências de viagens e turismo é de 5,17%. 
Isto é, o n.º de balcões de agências de viagens e turismo no Douro, face 
ao total de balcões da área territorial imediatamente superior (região 
Norte de Portugal).

Por forma a entender a oferta de alojamento a partir de uma perspetiva 
mais micro, analisa-se de seguida a oferta de alojamento turístico dos muni-
cípios da NUT III Douro à data de 1 de maio de 2019, tendo como fonte de 
informação o SIGTUR do Turismo de Portugal (cf. https://sigtur.turismode-
portugal.pt/) e também o RNT do Turismo de Portugal (cf. https://rnt.turis-
modeportugal.pt/).

A partir dos dados da tabela 6 podemos perceber uma divisão na capacida-
de de alojamento em empreendimentos turísticos, que compreende 3 grupos 
de municípios distintos:

•	 Municípios mais turísticos, do ponto de vista da oferta de alojamento 
em empreendimentos turísticos, com capacidade para cerca de 300 ca-
mas ou mais: Vila Real, Lamego, Alijó, Régua, Sabrosa e Tabuaço. Estes 
municípios representam 74% da capacidade de alojamento em empre-
endimentos turísticos no Douro.
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Tabela 6. Empreendimentos turísticos (ET) do Douro – NUT III por município 
(1-05-2019)

Fonte: Registo Nacional de Turismo (RNT)

Município Unidades de 
alojamento

Capacidade 
(camas/
utentes)

Hierarquia 
do nº de 

unidades de 
alojamento

Hierarquia de 
capacidade

Capacidade 
(%)

Vila Real 12 1859 6º 1º 32

Lamego 31 1041 1º 2º 18

Alijó 17 422 2º 3º 8

Régua 9 325 7º 4º 6

Tabuaço 9 287 7º 6º 5

Sabrosa 16 293 3º 5º 5

São João da Pesqueira 5 246 10º 7º 4

Mesão Frio 9 206 7º 8º 3

Armamar 13 184 5º 9º 3

Torre de Moncorvo 14 166 4º 10º 3

Vila Nova de Foz Côa 7 132 9º 13º 2

Carrazeda 7 133 9º 12º 2

Moimenta da Beira 8 138 8º 11º 2

Tarouca 5 116 10º 14º 2

Sernancelhe 5 81 10º 16º 1

Sta. Marta de Pena-
guião 7 86 9º 15º 1

Freixo de Espada à 
Cinta 5 49 10º 17º 1

Penedono 2 44 11º 18º 1

Murça 2 38 12º 19º 1

Total 183 5846 - - 100

•	 Municípios com capacidade média, de 100 a 300 camas: São João da Pes-
queira, Mesão Frio, Armamar, Torre de Moncorvo, Moimenta da Beira, 
Carrazeda, Foz Côa, e Tarouca. Estes municípios representam 21% da 
capacidade de alojamento em empreendimentos turísticos no Douro.

•	 Municípios com capacidade baixa, menos de 100 camas: Santa Marta de 
Penaguião, Sernancelhe, Freixo de Espada-a-Cinta, Penedono e Murça. 
Estes municípios representam 5% da capacidade de alojamento em em-
preendimentos turísticos no Douro.



Em seguida, observe-se, em conjunto a oferta de alojamento turístico da 
região do Douro e a sua capacidade total de alojamento como podemos obser-
var na tabela 7.

Tabela 7. Alojamento turístico (ET e AL) do Douro – NUT III por município em 1 
de maio de 2019

Fonte: SIGTUR e RNT de Turismo de Portugal

Município Unidades de aloja-
mento (ET e AL)

Capacidade de aloja-
mento total (camas/

utentes)

Capacidade de aloja-
mento

(%)

Vila Real 60 2317 26

Lamego 80 1390 16

Alijó 38 568 7

Régua 82 816 10

Tabuaço 23 378 4,5

Sabrosa 33 415 5

São João da Pesqueira 21 373 4

Mesão Frio 33 393 5

Armamar 45 389 5

Torre de Moncorvo 21 227 3

Vila Nova de Foz Côa 16 177 2

Carrazeda 21 243 3

Moimenta da Beira 14 198 2

Tarouca 11 157 2

Sernancelhe 8 118 1

Sta. Marta de Pena-
guião 19 172 2

Freixo de Espada à 
Cinta 12 107 1

Penedono 3 50 0,5

Murça 7 80 1

Total 547 8568 100

Na tabela 8 cruzaram-se as variáveis do alojamento turístico utilizadas nes-
te estudo para caracterizar a estrutura do alojamento turístico do Douro e ter 
um olhar quantitativo global sobre a oferta de alojamento turístico da região 
do Douro.
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Tabela 8. Alojamento turístico do Douro NUT-III por municípios (1 de maio de 
2019)

Legendas: AT (Alojamento turístico, integra ET e AL), ET (empreendimentos turísticos), AL 
(alojamento local). Fonte: SIGTUR e RNT

Município ET Al Total Capacidade 
em ET

Capacidade 
em AL

Capacidade 
Total Ranking

Peso na 
capacidade 

total de 
alojamen-

to (%)

Vila Real 12 48 60 1859 458 2317 1º 26

Lamego 31 49 80 1041 349 1390 2º 16

Alijó 17 21 38 422 146 568 4º 7

Régua 9 73 82 325 491 816 3º 10

Tabuaço 9 14 23 287 91 378 8º 4,5

Sabrosa 16 17 33 293 122 415 5º 5

São João da 
Pesqueira 5 16 21 246 127 373 9º 4

Mesão Frio 9 24 33 206 187 393 6º 5

Armamar 13 32 45 184 205 389 7º 5

Torre de 
Moncorvo 14 7 21 166 61 227 11º 3

Vila Nova de 
Foz Côa 7 9 16 132 45 177 13º 2

Carrazeda 7 14 21 133 110 243 10º 3

Moimenta 
da Beira 8 6 14 138 60 198 12º 2

Tarouca 5 6 11 116 41 157 15º 2

Sernancelhe 5 3 8 81 37 118 16 1

Sta. Marta 
de Pena-
guião

7 12 19 86 86 172 14º 2

Freixo de 
Espada à 
Cinta

5 7 12 49 48 107 17º 1

Penedono 2 1 3 44 6 50 19º 0,5

Murça 2 5 7 38 42 80 18º 1

Total 183 364 547 5846 2712 8568 - 100
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Analisando-se de forma agregada e global o alojamento turístico do Douro 
(empreendimentos turísticos e alojamentos locais), destacam-se as seguintes 
diferenças territoriais de acordo com a capacidade de alojamento total de cada 
município: 

•	 Municípios com mais de 350 camas: Vila Real, Lamego, Régua, Alijó, 
Sabrosa, Mesão Frio, Armamar, Tabuaço, São João da Pesqueira, por 
ordem de maior a menor capacidade.

•	 Municípios com 100 a 350 camas: Carrazeda de Ansiães, Torre de Mon-
corvo, Moimenta da Beira, Foz Côa, Santa Marta de Penaguião, Tarou-
ca, Sernancelhe, Freixo de Espada-a-Cinta, por ordem de maior a me-
nor capacidade.

•	 Municípios com menos de 100 camas: Murça e Penedono.

Esta tipologia mostra claramente e evidencia a vocação turística de cada 
município do Douro, tendo como líderes o eixo territorial mais urbano de Vila 
Real-Régua-Lamego, reforçando também, outros aspetos não menos impor-
tantes, tais como: 

•	 O boom do alojamento local, um fenómeno muito recente, e a distri-
buição territorial e social deste tipo de alojamentos turísticos pela região 
do Douro, para além do seu contributo para a diversificação da oferta 
de alojamento turístico como veremos com atenção na próxima seção 
deste texto.

•	 A maior oferta turística do Douro centra-se no eixo urbano do Douro 
hoje em dia mais acessível por autoestrada e a menor tempo-distância 
do Porto, resultado também da construção do túnel do Marão. Este des-
taque para a oferta de alojamento turístico do eixo urbano do Douro, é 
relativo tanto ao número de unidades como à capacidade de alojamento.

Outras considerações importantes da oferta turística do Douro são que 
neste território organizam-se aproximadamente 75 eventos que se podem afir-
mar como “turísticos”, possui a sub-região já uma série de eventos temáticos 
tais como a Expodemo, Feira da Laranja, Festa da Amendoeira em Flôr, festas 
religiosas e romarias como a Nossa Senhora dos Remédios em Lamego, mani-
festações rituais como Entrudo de Lazarim, Feira Medieval de Penedono, Feira 
Medieval de Torre de Moncorvo, bem como  eventos com abordagens mais 
contemporâneas tal como o DouroJazz, o Douro Film Harvest, o Douro Entre 
Margens. Ainda no âmbito cultural encontram-se vários eventos de cariz auto-
mobilístico, nomeadamente as corridas do Circuito Internacional de Vila Real, 
que acontecem entre o mês de Junho e Julho na cidade de Vila Real. De referir 
ainda que em alguns concelhos da NUT III Douro, como por exemplo Santa 
Marta de Penaguião e Murça, ocorrem pequenos campeonatos de descida de 
rampas com equipas nacionais/regionais de automobilismo.
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5. Como chegar ao destino Douro? Distância, tempo e custos 
económicos e ambientais

“O Douro é uma pérola desconhecida” (E. Cardoso, empresário 
da Casa Foz do Corgo, Vila Real, evento Douro TGV – Turis-
mo, gastronomia e vinho, 11-05-2017, Regia Douro Park)

“Naqueles tempos sentia-se o Douro muito distante… A che-
gada do comboio marcou tremendamente esta região… não 
havia estradas, não havia comunicação” (homem, dito no do-
cumentário “As horas do Douro”, Barreto e Fontes, 2010)

A escala global é determinante na interpretação e compreensão das mobi-
lidades e acessibilidades turísticas, condicionadas pelas redes, fluxos e relações 
global-local. Interessa-nos nesta seção compreender a acessibilidade do Dou-
ro. Neste sentido, Portugal é um país pequeno, coeso e com unidade nacional 
marcada, que permite ser percorrido em relativamente pouco tempo. Mas os 
seus “mapas” mudaram nas últimas décadas, condicionando a mobilidade e 
acessibilidade turística de muitos destinos, anteriormente afastados do litoral 
e dos centros urbanos. Segundo o Instituto de Mobilidade e dos Transportes 
(IMT) o 90% dos visitantes estrangeiros chegam por via aérea, logo por via 
marítimo-fluvial e o resto através de vias terrestres.

A acessibilidade turística do Norte de Portugal e do Douro é uma preo-
cupação já antiga entre os empresários do turismo (cf. AEP, 2001), tendo em 
atenção as difíceis comunicações e o histórico relativo distanciamento que al-
guns destinos da região Norte apresentavam (cf. Mesquita Pina, 1997; Mes-
quita Pina, 2003; Rivas Calvo e D´Abreu, 2008; Cipriano, 2016), como por 
exemplo o Douro, um território encravado entre montanhas (Martins Pereira, 
2016: 53), com quintas relativamente isoladas (cf. De Oliveira, 2012), e que o 
Barão de Forrester descrevia assim em 1848:

“…las carreteras que se dirigen hacia el Duero están casi intransitables, 
tanto que el correo emplea ocho días para ir de Oporto a Barca d´Alba, 
esto es, para recorrer 120 millas” (Forrester, 1848, citado em Rivas Calvo e 
D´Abreu, 2008: 78, tradução dos autores).

Um barão que viveu entre 1809 e 1861, de origem britânico, filho de um 
negociante de vinho do Porto, tinha casa em Ramada Alta e construiu um bar-
co rabelo de luxo para assim melhor cumprir as suas funções de cartógrafo do 
Douro, território que ele descreveu com detalhe na sua organização territorial 
e nas suas mobilidades no século XIX. 

O Douro apresentou historicamente, especialmente antes do século XVIII, 
problemas de acessibilidade, isolamento e um desenvolvimento de uma econo-
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mia endógena (cf. Mesquita Pina, 1997). Só a parte mais ocidental apresentava 
transportes melhores com o litoral e o rio Douro tinha um papel fundamental 
nas mobilidades e na canalização e escoamento de fluxos de bens, mercadorias 
e pessoas.  

Os tempos são hoje outros, mas ainda em 2002, alguns autores (cf. Ramos, 
2002) falavam do relativo encravamento geográfico e das fracas acessibilida-
des internas e externas, que contribuíram para uma ineficácia nas políticas 
de desenvolvimento territorial. As questões que guiam este capítulo do nosso 
trabalho são:

•	 Sendo o aeroporto do Porto o mais importante do Noroeste ibérico, 
qual a sua relevância para a entrada de mais visitantes no Douro. Qual 
a sua conectividade com a região? E qual o papel da rede regional de 
aeródromos?

•	 Como a abertura do túnel do Marão em maio de 2016 possibilitou a 
chegada de novos visitantes? Era o Marão uma barreira física e psicoló-
gica (insegurança e incerteza)?

•	 Será que o rio Douro é só turismo fluvial?
•	 Qual o papel das empresas rodoviárias de transporte coletivo e também 

dos Comboios de Portugal?
•	 Quais são os canais de chegada ao Douro? A pé, em barco, de comboio, 

autocarro predefinido, carro, bicicleta…
•	 Qual a pegada ambiental da viagem turística até o Douro?

Há uma relação histórica entre desenvolvimento dos transportes e desen-
volvimento do turismo. O turismo é uma deslocação para fora do local habi-
tual de residência e o transporte turístico é “o meio de alcançar o destino turís-
tico e também o meio de se mover no seu próprio destino” (Burkart e Medlik, 
1981). O transporte pode ser pensado como tecnologia e meio de deslocação 
de turistas, como uma atração turística (ex.: cruzeiro, comboios como o Ex-
presso do Oriente, o comboio histórico da linha do Douro, etc.). O transporte 
turístico condiciona e está igualmente condicionado pelas acessibilidades ao 
destino turístico, e ainda que possa existir uma certa atração pelo inacessível e 
distante, é uma atração minoritária. De ai que a rede de transportes torna mais 
ou menos competitivo um destino turístico. Além mais temos que conside-
rar que a própria procura turística também tem impulsionado a melhora nos 
transportes e nas acessibilidades dos destinos, é neste sentido um argumento 
a prol da sua melhora ou também do seu controlo quando o turismo se torna 
hipermassivo.

Para abordar esta questão de forma empírica fizemos uma análise das des-
locações entre mercados turísticos ibéricos de origem e o destino Douro, no-
meadamente neste último caso considerando na maioria das situações a cidade 
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de Vila Real como a “porta de entrada” no Douro1. Na tabela 9 apresentamos 
esta análise de uma forma sumária. Nela sublinhamos o turismo de proximi-
dade com as comunidades autonómicas espanholas da Galiza, Asturias e Cas-
tilla y León, pois são três mercados geograficamente próximos.

6. O valor do aeroporto do Porto e da rede de aeródromos para 
a região do Douro

Os aeroportos têm reconhecidos impactos económicos nos territórios onde 
se localizam, permitindo a acessibilidade regional a áreas situadas a grande 
distância, assumindo igualmente um papel central enquanto geradores de 
emprego e de serviços. Sendo infraestruturas relevantes para a promoção de 
negócios internacionais e para a afirmação turística dos seus territórios de in-
fluência (hinterland), sobretudo em países de maior perificidade como é o caso 
de Portugal no contexto Europeu, o transporte aéreo que suportam desem-
penha um papel fundamental no desenvolvimento quer do turismo quer das 
suas atividades conexas e é um setor que tem registado uma evolução mundial 
significativa nas últimas décadas, estando esse crescimento obviamente asso-
ciado ao aumento da conectividade global direta entre aeroportos e à redução 
do custo globais das viagens em modo aéreo.

Segundo a IATA (2017) em 2017 existiam mais de 20 mil pares de ligações 
aéreas diretas entre cidades no mundo inteiro, correspondendo a um cresci-
mento superior a 100% face a 1996, e os custos reais do transporte aéreo regis-
taram uma redução superior a 50% no mesmo período. Portugal tem acom-
panhado a tendência de crescimento mundial, evoluindo para quase o dobro 
do número de passageiros internacionais (figura 1) entre 2005 e 2015.

O aeroporto do Porto mais do que triplicou o seu fluxo de passageiros in-
ternacionais e assume já uma quota no tráfego aéreo internacional que o colo-
ca como o 2ª maior aeroporto nacional neste âmbito, não sendo alheio a este 
facto o papel e o peso que as empresas designadas Low Cost Carriers (LCC) ti-
veram na aceleração destes números desde que em 2009 uma base operacional 
no aeroporto do Porto levando a que pouco depois, em 2011, estas compan-
hias fossem já responsáveis por 33% do total de movimentos no aeroporto do 
Porto e por aproximadamente metade do total de passageiros deste segmento 
(INAC, 2012).

Os efeitos na economia regional derivados do transporte aéreo, segundo 
Macário et al (2007), podem ser divididos em 3 grandes classes – diretos, in-
diretos e catalisadores – estando os efeitos do turismo situados nesta última 

1  Exceto para as origens do Centro e Sul de Portugal em modo rodoviário, para os quais 
considerou-se Lamego.
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classe. Segundo os autores, a um aumento de atividade no transporte aéreo 
corresponde um aumento da atividade comercial e consequentemente um au-
mento a competitividade de uma região, atraindo mais passageiros de lazer e 
de negócios, o que, em última análise, leva a uma maior atração e retenção de 
investimentos recebidos, a um crescimento sustentável do rendimento e do 
emprego e ao estímulo do turismo.

Ora este efeito no turismo é ainda mais potenciado pela atividade das LCC, 
dado que estas possuem uma quota muito significativa dos passageiros que 
viajam por motivos de lazer. O modelo de negócio das LCC, que leva a que 
em muitos casos escolham, como bases para as suas operações, aeroportos re-
gionais situados por vezes em regiões economicamente deprimidas ou menos 
desenvolvidas, e geralmente desconhecidas para a maioria das pessoas dado 
que as transportadoras aéreas tradicionais geralmente voam apenas para re-
giões economicamente bem desenvolvidas, acrescido do facto de praticarem 
tarifas baixas, levam a um aumento significativo tanto do número de passagei-
ros como da visibilidade internacional das regiões onde se situam esses aero-
portos.

O aumento do peso significativo das LCC no transporte aéreo na Europa 
ocorreu sobretudo após a lenta, mas consequente liberalização das tarifas e das 
rotas ocorrida no início dos anos noventa (ACI, 2011), fruto da conciliação 
dos múltiplos interesses dos diversos Estados (Pels, 2008), afetando a perfor-
mance dos aeroportos e provocando também impactos nos seus hinterlands, 
sendo o turismo um dos setores que mais efeitos sentiu nesta mudança de 
paradigma (Vaz, Silva e Marques, 2013). A nível mundial, a Europa é hoje o 
segundo maior mercado de transporte aéreo liberalizado, atrás do mercado 
americano (Diaconu, 2012; Bitzan e Peoples, 2016), pese embora o mercado 
asiático registe nos últimos anos um dos crescimentos mais expressivos ao ní-

Figura 1. Evolução do fluxo de passageiros de voos internacionais nos aeroportos 
internacionais entre 2005 e 2015.
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vel de novas rotas aéreas, forçando a uma gradual mudança para Este do “cen-
tro de gravidade” do transporte aéreo mundial (IATA, 2017).

Apesar dos efeitos positivos da liberalização do transporte aéreo sobre o 
turismo, como o demonstraram p. ex. Shakoori e Mirtalebi Aghdam (2014), 
outros autores como Dobruszkes et al. (2016) entendem que a avaliação desta 
consensualmente generalizada correlação positiva entre o transporte aéreo e 
o turismo, num contexto de mercados liberalizados, é ainda claramente de-
safiante do ponto de vista metodológico, subsistindo ainda a necessidade de 
fortalecer as evidências empíricas, suportadas em metodologias e análise e 
avaliação mais precisas, para que do ponto de vista científico se suporte con-
sensualmente este nexo.

Existem várias metodologias, presentes na literatura científica e técnica, 
utilizadas para avaliar o efeito dos aeroportos no turismo, tendo-se desenvolvi-
do nos últimos anos alguns projetos de investigação, como é o caso do projeto 
AIRDEV2, desenvolvido no âmbito do programa MIT Portugal onde se pro-
curou estudar como as interações do aeroporto com as comunidades vizinhas 
(hinterlands) geram valor, de modo a determinar os seus reais impactos so-
cioeconómicos e identificar novas oportunidades de negócios. Na sua maioria, 
a avaliação do impacto no turismo, é realizada através da correlação entre a 
evolução do número de passageiros inbound internacionais (quando possível, 
contabilizando apenas os que viajam por motivos de trabalho ou lazer) e oferta 
e a procura registada nas unidades hoteleiras no hinterland do aeroporto.

No sentido de se tentar avaliar a importância do aeroporto do Porto no tu-
rismo da região do Douro, procura-se de seguida desenvolver uma análise, ba-
seada nos dados disponibilizados pelo INE relativos aos anos compreendidos 
entre 2004 e 2016, entre as dinâmicas de passageiros internacionais (inbound) 
no aeroporto do Porto e a dinâmica turística na NUT III Douro3 avaliada pela 
evolução da capacidade de alojamento, do número de dormidas e do peso dos 
turistas estrangeiros alojados na NUT III Douro no mesmo período (figura 2).

A análise do gráfico anterior permite concluir sobre uma relação de efei-
to positivo entre o aumento do tráfego aéreo internacional no aeroporto do 
Porto e o turismo na região do Douro. Com efeito, ao progressivo aumen-
to do número de passageiros internacionais inbound (168% no período em 

2  http://web.tecnico.ulisboa.pt/~vascoreis/projects/airdev/index.htm.

3  Não obstante as mudanças de delimitação administrativa ocorridas em 2013 nas 
NUT III, com a entrada do município de Murça e a saída do município de Vila Flor 
na NUT III Douro, é muito reduzido o contributo destes dois municípios em termos 
das variáveis estatísticas agregadas do Douro analisadas, pelo que a série temporal 
poderá considerada integralmente.
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análise), a região do Douro correspondeu com uma resposta em termos de 
reforço da capacidade hoteleira instalada (87% de aumento entre 2004 e 2016), 
tendo sido igualmente acompanhada pelos resultados da procura, registando-
se um aumento tanto no número total de dormidas (68% de aumento entre 
2004 e 2016) como do peso dos hóspedes estrangeiros (dos cerca de 15% em 
2004, evoluiu-se para mais de 35% em 2016). Importa notar que a evolução 
do número de dormidas na região registou uma forte aceleração desde 2012, 
crescendo a uma taxa de cerca de 20% ao ano, coincidindo com o início do já 
referido período de forte preponderância das LCC no aeroporto do Porto.

Apesar do aparente efeito positivo do tráfego no aeroporto do Porto no 
turismo do Douro, os dados do perfil dos turistas do Porto e Norte de Portu-
gal realizado pelo IPDT no verão IATA de 20174 (figura 3), indicam que, em 
termos do local de alojamento durante a estadia, mais de ¾ dos turistas estran-
geiros embarcados no aeroporto do Porto ficaram alojados na área metropoli-
tana do Porto (com mais de 50% do total a ficarem alojados no município do 
Porto) e apenas 3,4% dos turistas estrangeiros ficaram alojados na região do 
Douro (1,3% em Vila Real e 1,9% no Peso da Régua). Existem ainda 8,7% que 

4  O Instituto de Planeamento e Desenvolvimento do Turismo (IPDT), em parceria com a 
Entidade Regional de Turismo do Porte e Norte de Portugal (ERTPNP) e o Aeroporto Sá́ 
Carneiro, realizou o estudo do perfil dos turistas que visitam o Porto e/ou o Norte de Portugal 
e que deixam este destino via Aeroporto do Porto. Os resultados deste estudo dizem respeito 
ao Verão IATA de 2017 (Abril a Outubro de 2017). Os dados foram recolhidos utilizando 
um inquérito por entrevista pessoal, aplicado na sala de embarque do Aeroporto Francisco 
Sá́ Carneiro. Os inquiridos foram selecionados por conveniência enquanto esperavam pelo 
voo. Os sujeitos foram pré́-qualificados antes de responder ao questionário, eliminando-se os 
Residentes e Passageiros em Trânsito. Obtiveram-se 1147 questionários válidos.

Figura 2. Evolução do nº de passageiros (inbound) no aeroporto do Porto e a capaci-
dade, dormidas e peso dos turistas estrangeiros na NUT III Douro (2004-2016)
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responderam “Outros” nesse inquérito, pelo que é admissível que alguns destes 
turistas se alojem na região do Douro, mas ainda assim, a quota de turistas 
estrangeiros embarcados no aeroporto do Porto que se alojem no Douro não 
deve ultrapassar os 5%.

O impacto do aeroporto do Porto no turismo do Douro não pode, contudo, 
ser avaliado apenas em termos da procura de alojamento na região. Existem 
turistas desembarcados no aeroporto do Porto que não ficando alojados na 
região do Douro visitam-no efetivamente durante a sua estadia. A este respeito 
importa referir que no mesmo estudo de 2017 realizado pelo IPDT, cerca de 
9% referiram espontaneamente o Vale do Douro com o atrativo do Porto e 
Norte de Portugal que os deslumbrou, o que tende a confirmar que o impacto 
do aeroporto do Porto no número de turistas que visitam a região do Douro é 
superior ao impacto registado no alojamento na região.

Figura 3. Local de alojamento durante a estadia dos passageiros estrangeiros em-
barcados no aeroporto do Porto (Fonte: IPDT - Perfil dos Turistas do PNP – 
verão IATA 2017)

Outra das fontes de informação disponível para avaliar o impacto do ae-
roporto do Porto no turismo da região é o recentemente apresentado Portal 
de Informação Turística da NOS5, uma plataforma de analytics para o setor 
do turismo, que apresenta indicadores agregados e anonimizados da atividade 
turística de estrangeiros em Portugal, com dados desagregados por municí-
pio. Um dos indicadores fornecidos no portal é a “via de entrada” dos turistas 
estrangeiros que visitam cada município, desagregando este dado tanto por 
modo de transporte de entrada - aéreo e rodoviário - como por ponto de en-
trada, nomeadamente os 3 aeroportos internacionais do continente – Lisboa, 
Porto e Faro - e as 5 principais fronteiras terrestres – Valença, Chaves, Vilar 
Formoso, Elvas e Vila Real de Santo António.

5  http://www.nos.pt/empresas/corporate/Pages/portal-de-informacao-turistica.aspx
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Analisando os dados relativos à média dos 19 municípios da NUT III Dou-
ro (figura 4), é notório o peso do número de turistas estrangeiros que chegam 
por via aérea (60,1%), com um expectável peso significativo de turistas pro-
venientes no aeroporto do Porto (em média 32,5%), mas com uma percenta-
gem de turistas (aproximadamente 24%) com entrada via aeroporto de Lisboa, 
denotando um efeito não despiciendo do aeroporto de Lisboa no turismo da 
região do Douro.

Figura 4. Média da distribuição das vias de entrada no país pelos turistas nos 19 
municípios da NUT III Douro.

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Portal de Informação Turística NOS (2018)

Complementarmente à rede de aeroportos nacional, existe ainda uma rede 
de aeródromos secundários que permite um acesso à região Duriense e onde 
se desenvolvem atividades associadas ao turismo e ao lazer (figura 5). A região 
do Douro possui um aeródromo em Vila Real aberto ao tráfego aéreo6, mas 
na sua envolvente imediata incluem-se ainda 5 aeródromos – 4 a Norte (Bra-
gança, Chaves, Mirandela e Mogadouro) e uma a Sul (Viseu). Com exceção 
dos aeródromos das três capitais de distrito, que possuem tráfego comercial 
regular, nomeadamente o serviço público regular com linha aérea regional, a 
utilização destes aeródromos tem-se orientado essencialmente para as ativida-
des de recreio e de proteção civil, desempenhando em muitos casos um papel 
fundamental na segurança contra incêndios das áreas florestais.

Os dados do tráfego disponibilizados pela ANAC, associado aos aeródro-
mos onde há tráfego regular (figura 6), apontam para um crescimento entre 
2016 e 2017 quer no número de movimentos, quer no número de passagei-
ros transportados, com as variações homólogas do número de passageiros 

6  Existe ainda uma pista na localidade de Chã, concelho de Alijó, mas que não se 
encontra aberta ao tráfego aéreo.
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do último semestre de 2017, a registarem um aumento nos três aeródromos 
(Bragança – 6,5%; Vila Real – 24,1% e Viseu – 29,3%), com particular desta-
que para o crescimento registado em Viseu. As estatísticas da ANAC revelam 
apenas uma parte desta dinâmica de crescimento do tráfego aéreo desta rede 
de aeródromos secundários e, particular a dinâmica do tráfego de aeronaves 
internacionais.

Figura 5. Rede de Aeroportos e Aeródromos da Região Norte

Figura 6. Movimentos e Passageiros nos aeródromos de Bragança, Vila Real e Vi-
seu entre 2015 e 2017

Fonte: ANAC - Newsletters de Tráfego e Direções dos aeródromos de Vila Real e Viseu
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Os dados fornecidos diretamente pelas direções dos aeródromos de Vila 
Real e Viseu, apontam para um aumento ainda mais significativo. No aeró-
dromo de Viseu, segundo dados disponibilizados pela administração do ae-
ródromo (figura 7), registaram-se em 2017 mais de 10 mil movimentos co-
rrespondendo a um aumento de 20% face e um correspondente aumento de 
61% do total de passageiros face a 2016, totalizando quase 10 mil passageiros 
embarcados e desembarcados. O aeródromo de Vila Real apresenta igualmen-
te uma taxa de crescimento anual de movimentos acima de 20% e um aumento 
de 15% do número de passageiros. De notar que, em conjunto, os “serviços não 
regulares” e os “outros voos”, onde se incluem os voos privados de turismo, 
representou em 2017 uma quota de 28% e 11% do total de passageiros nos 
aeródromos de Vila Real e Viseu respetivamente.

Figura 7. Evolução dos movimentos de aeronaves e passageiros embarcados e de-
sembarcados nos aeródromos de Vila Real e Viseu por tipo de voo (2016-2017).

Fonte: elaboração própria com base nos dados da administração dos aeródromos

A distribuição das aeronaves que utilizaram estes aeródromos em 2017 de-
nota igualmente o potencial de atração de turistas internacionais. Em Viseu e 
em 2017, das 243 aeronaves que utilizaram o aeródromo, 105 (43%) são aero-
naves internacionais. Em Vila Real este valor é menor correspondendo a 22% 
(420) do total de aeronaves.
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A escolha do Aeródromo Regional de Viseu (assim rebatizado em 2017) 
por muitos dos voos para fins turísticos prende-se, segundo a direção do aeró-
dromo, com o excelente serviço de operações e de informação de voo dispo-
nibilizados, a que se associa a possibilidade de operações em horário noturno 
e a disponibilização do serviço de socorro de Categoria 5 em permanência da 
infraestrutura. Desde 2015, este aeródromo tem sido considerado para Fly-in, 
voltas aéreas, nacionais e internacionais, visitas gastronómicas e como ponto 
de entrada em território nacional de aeronaves com destino final em aeródro-
mos localizados junto ao mar e tem também servido para encontros de for-
mação e sensibilização aeronáutica, como é o caso da formação para todos os 
pilotos nacionais e para os Aeródromos realizados em 2015 e 2017. Em termos 
do impacto económico direto do turismo, a direção do aeródromo refere que 
este é muito relevante, refletindo-se em mais de 1200 dormidas geradas direta-
mente pelo Aeródromo em 2016, e quase o dobro em 2017.

Também a direção do Aeródromo Municipal de Vila Real ressalva a impor-
tância desta infraestrutura aeronáutica no turismo da região, cuja localização 
privilegiada, lhe assegura um papel fundamental na atração de turistas ao Dou-
ro para segmentos-alvo de classe média-alta e alta, verificando-se atualmente 
algum movimento de aeronaves (tipo pequenos jatos) que transportam turis-
tas e investidores da Europa e mesmo do Brasil para a região. As atividades 
aeronáuticas complementares têm igualmente um contributo assinalável para 
o turismo na região e muitas vezes fora da época alta, sendo, exemplo disso o 
Festival Aéreo “Pucarinho Airshow”, realizado no aeródromo de Vila Real, que 
em maio de 2017 trouxe cerca de 10 mil espectadores à região duriense.

A rede de aeródromos regionais tem particular importância na redução 
da interioridade e no apoio à expansão da economia local, em particular na 
área do turismo, pelo que é importante dotá-la de condições que lhe permita 
desempenhar esta função numa ótica de complementaridade com a rede de 
aeroportos. A atual configuração e capacidade operacional do Aeródromo Re-
gional de Viseu, que já hoje é uma referência para o turismo no Douro que se 
desloca por via aérea não transportadora de massas, verá ainda mais reforçado 
o seu papel como um dos aeródromos de referência para o futuro do turismo 
na região centro e também na região Duriense, com a já aprovada ampliação 
em todas as vertentes operacionais, onde, entre outras alterações, se projeta 
que a futura pista, já está marcada no terreno, terá um comprimento máxi-
mo de 2700 metros, permitindo a aterragem de aviões até à classe do Boeing 
757”. A este respeito, também a estratégia Douro 2030 apresentada pela CIM 
Douro em 20187, indica como prioritário o investimento na ampliação e bene-

7  CIM Douro, 2017. Douro 2030 - uma estratégia para uma década. Disponível em: 
http://cimdouro.pt/wp-content/uploads/2018/07/PORTUGAL-2030-CIM-DOU-
RO.pdf
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ficiação do Aeródromo Municipal de Vila Real, propondo o aumento da pista 
dos atuais 800 metros para 1200 metros e a criação de uma plataforma para o 
estacionamento temporário de aeronaves, de modo a potenciar ainda mais o 
acolhimento de fluxos turísticos na própria região.

A definição de uma política aeronáutica nacional, que permita integrar as 
infraestruturas aeronáuticas destes aeródromos secundários, otimizando a sua 
operação e melhorando a oferta de serviços nesses aeródromos, associada a 
uma estratégia de atuação nos aeroportos nacionais, já perspetivada pela ANA 
Aeroportos (afirmada pelo seu diretor de Marketing na intervenção no Fórum 
Internacional do Turismo 2018 a 4 abril de 20188) de introdução nas cam-
panhas de promoção de novas linhas aéreas, conteúdos relativos não apenas 
à cidade onde o aeroporto se localiza, mas de toda a região envolvente, po-
tenciando os ativos turísticos de um território mais abrangente, certamente 
contribuirá para um aumento do Turismo na região do Douro.

O perspetivado aumento das viagens aéreas (o IATA estima que o número 
anual de passageiros atingirá 7.000 milhões em 2038, quase o dobro dos 4.000 
milhões de este ano de 2018), torna claro, de acordo com Joel Brandon-Bravo, 
que “o mundo das viagens se revolucionará nos próximos anos e a pregunta-
chave é se de facto estamos preparados para este crescimento”9.

7. Mobilidade turística rodoviária no Douro

O desenvolvimento da aviação comercial, na década de 1950, constituiu-se 
como um dos principais marcos que precipitaram o crescimento exponencial 
do movimento de pessoas, internacionalmente, com propósitos turísticos. Não 
obstante esse facto e a sua relevância, a mobilidade num destino é, na grande 
maioria dos casos, dependente dos transportes terrestres individuais ou coleti-
vos, nomeadamente o automóvel, o autocarro e o comboio. Inclusive, recuan-
do duas décadas, e como consequência de melhorias sociais e económicas, o 
automóvel passou a estar acessível a um leque mais alargado da população 
mundial10, tornando-se num dos primeiros estímulos à deslocação de pessoas.

A proliferação do automóvel promoveu, simultaneamente, a ampliação da 
rede e sistemas de estradas (Rodrigue, Comtois e Slack, 2017). Naturalmente, 
o seu impacto fez-se sentir no sector turismo, ao abrir novas oportunidades 
para a exploração de espaços e áreas geográficas que, até então, não se encon-

8  https://www.facebook.com/institutoturismo/videos/1767711356621003/?t=4639

9 https://www.hosteltur.com/127046_turismo-futuro-como-lo-ve-consumidor.html 

10 Sublinha-se, ainda assim, que a aquisição de automóvel próprio conheceu um considerável 
aumento depois da Segunda Guerra Mundial (Rodrigue, Comtois e Slack, 2017)
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travam alcançáveis aos tradicionais modelos de transporte público (Horner e 
Swarbrooke, 1999). Outros marcos turísticos são associados à difusão da in-
dústria automóvel, nomeadamente o crescimento do turismo de massas na 
Europa durante a segunda metade da década de 1940 e início da década de 
1950, mas também o crescimento considerável dos fluxos e da oferta turística, 
nos Estados Unidos da América (EUA), no período de 1910 a 1930 (Horner e 
Swarbrooke, 1999).

O automóvel passou a desempenhar um papel fundamental no desenvolvi-
mento do turismo doméstico, criando as condições favoráveis e estimulando 
as deslocações da população residente. De igual forma, foi também crucial 
para o aparecimento de novas formas de negócio, como o caso do rent-a-car 
(OMT, 2001), útil para a mobilidade dos visitantes internacionais no destino.

Ainda que os dados que se apresentam de seguida não sejam respeitantes 
à NUTS III Douro, compreender o panorama global é, também, um exercício 
útil para, posteriormente, “afunilar” e afinar a investigação sobre o caso du-
riense, através de metodologias semelhantes. Neste particular, e de acordo com 
os dados divulgados pelo Eurostat (2017), a vasta maioria dos cidadãos resi-
dentes na União Europeia (EU) que viajou com fins turísticos, no ano de 2015, 
num contexto doméstico ou internacional, fê-lo utilizando veículo próprio ou 
alugado. Em concreto, do total de viagens registadas, 65% foram realizadas de 
automóvel, números que sugerem a relevância deste modo de transporte, em 
detrimento dos restantes.

Dados mais recentes, espelhando o caso português, apontam para a pre-
dominância do automóvel enquanto modo de transporte preferencial para as 
deslocações dos residentes em território nacional, durante o ano de 2017. Os 
números revelam que mais de 17 milhões de viagens (domésticas e internacio-
nais) foram realizadas com recurso a automóvel próprio ou alugado, corres-
pondendo a 81% do total. A importância do automóvel aumenta se se consi-
derar apenas a procura doméstica, totalizando 88% das viagens concretizadas.

7.1. Novas conetividades litoral–interior e o efeito “túnel do Marão”

A conectividade rodoviária da região de Trás-os-Montes e Alto Douro evo-
luiu significativamente nas últimas três décadas, fruto do investimento na rede 
rodoviária fundamental (figura 8). A primeira ligação por itinerário principal 
(o IP4 entre Amarante e Vila Real) permitiu, no início da década de 90 do 
século passado, reduzir o forte encravamento geográfico da região, ainda que 
em condições longe de serem ideais, dada a elevada sinistralidade registada 
nessa via.

Já na primeira década do século XXI, procedeu-se à construção da autoes-
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trada A24, integrada no itinerário principal 3 (IP3) assegurando a ligação en-
tre Viseu e Vila Verde da Raia em Chaves, permitindo assim uma maior proxi-
midade do Douro aos mercados nacionais da região Centro e Sul do País, bem 
como ao mercado Galego.

Entre o final da primeira década e o início da presente década (2008-2012) 
entram em funcionamento troços de outros dois itinerários que têm algum 
impacto na melhoria das acessibilidades rodoviárias sobretudo da margem 
direita do Douro – a designada subconcessão do Douro Interior, integrando 
o  IP2 entre Macedo de Cavaleiro e Celorico da Beira, e o IC5, entre Murça e 
Miranda do Douro (Duas Igrejas), ligando os distritos de Vila Real, Bragança 
e Guarda e melhorando assim a acessibilidade rodoviária aos municípios de 
Alijó, Carrazeda de Ansiães, Torre de Moncorvo e Vila Nova de Foz Côa (pese 
embora ainda falte concluir a construção do troço entre Junqueira e Pocinho).

Não obstante a melhoria registada nas últimas 2 décadas, subsiste ainda 
algumas debilidades no acesso aos municípios da margem esquerda do Douro, 
nomeadamente os municípios do Vale do Douro Sul, estando prevista no Pla-
no Rodoviário Nacional a construção do itinerário complementar IC 26, que 
asseguraria ligação à A25 e ao IP2 através de Trancoso, e à A24 a norte.

Fruto destes investimentos na rede estruturante, o Douro, sobretudo a mar-

Figura 8. Evolução da Rede Rodoviária Estruturante na Região Norte (1983-2009)

Fonte: Adaptado de Sousa et al (2011).
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gem direita, passou a estar abaixo da barreira dos 90 minutos de distância da 
cidade do Porto (figura 9), tendo também contribuído para este facto a cons-
trução do tramo da A4 entre Amarante e Vila Real onde se inclui o túnel do 
Marão. O túnel do Marão abriu ao trânsito em 8 de maio de 2016, com 5,6 
km de distância, e quebrou uma barreira física, geográfica, psicológica e social 
entre o litoral e o interior Norte de Portugal, ao completar a autoestrada A4 
entre Porto e Bragança. Segundo dados da Infraestruturas de Portugal, I.P. (cf. 
http://www.infraestruturasdeportugal.pt/), mais de 3,85 milhões de veículos 
atravessaram aquele que é o maior túnel rodoviário da Península Ibérica, com 
um tráfego de veículos pesados de aproximadamente 12%.

As receitas geradas pela autoestrada A4 foram de 7,5 milhões de Euros, 
segundo a mesma fonte (fonte: Infraestrutura de Portugal citada em VivaDou-
ro, ano 2, nº 26, maio de 2017, p. 2) e o tráfego nesta via tem vindo a crescer 
continuamente nos últimos 5 anos, atingindo em 2018, quase 16.000 veículos 
de tráfego médio diário (figura 10).

É ainda prematuro avaliar globalmente os efeitos da construção do túnel 
do Marão sobre o turismo no Douro, embora o potencial efeito positivo desta 
infraestrutura seja reconhecido pelas várias entidades municipais, regionais 
e nacionais bem como pelos agentes do setor. É, contudo, indiscutível que as 
melhorias nas distâncias-tempo ao Porto, permitiram colocar uma larga maio-

Figura 9. Isócronas aos Aeroporto do Porto em 2019

Fonte: Elaboração própria
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Figura 10. Evolução do Tráfego Médio Diário Mensal (TMDM) na Autoestrada de 
Trás-os-Montes e Alto Douro

Fonte: Relatórios de Tráfego na Rede Nacional de Autoestradas do IMT, I.P. (2013-2018)

ria da sub-região do Douro a uma distância-tempo da cidade do Porto, capaz 
de abrir a porta a um potencial aumento de turistas e excursionistas que che-
gam à cidade do Porto por via aérea e marítima.

Existem também alguns indicadores que ajudam a corroborar a existência 
de uma relação causa-efeito entre a melhor acessibilidade territorial da região 
e o aumento da procura turística. A este propósito, uma análise dos dados do 
Portal de Informação Turística da NOS desagregados por município, permite 
assinalar uma correlação negativa forte entre a distância-tempo de cada mu-
nicípio ao aeroporto do Porto e a percentagem de estrangeiros presentes no 
município que entraram no País pelo Porto (figura 11).

Também a análise da evolução do n.º de unidades de alojamento local (por 
ano de abertura ao público) e de agentes de animação turística, por ano e com 
registo a NUT III Douro conforme dados do Registo Nacional de Turismo 
(RNT), permite perceber uma forte aceleração, logo após a abertura do túnel 
em 2016, do aumento paulatino do número de agentes e de unidades registado 
na última década e meia, com particular destaque para o número de agentes. 
(figura 12).

O túnel permitiu também o encurtamento da distância-tempo da região ao 
Terminal de Leixões, viabilizando a entrada da região do Douro na disputa por 
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alguns dos excursionistas do cada vez maior mercado dos cruzeiros do porto 
de Leixões, dado que o tempo em terra varia normalmente as 4 e as 8 horas, 
viabilizando que excursionistas possam visitar o Douro11. O Alto Douro é de 
resto incluído no website da Cruises Europe, uma das maiores associações de 
portos e destinos de cruzeiros da Europa do Norte e do Atlântico, como uma 
das atrações em terra a usufruir pelos excursionistas em Leixões e é também 
proposto pela APDL como uma das excursões em terra a efetuar (neste último 
caso com uma duração de 9,5 horas)12. Neste segmento dos cruzeiros, as ex-
pectativas da Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo 
(APDL) são elevadas, prevendo que em 2019 se recebam 115 mil passageiros 
a bordo de 108 navios, representando um crescimento de 7% face ao ano de 
2018.

7.2. Andar de autocarro no Douro

De acordo com os dados divulgados pelo Eurostat (2017) o uso do auto-
carro como modo de transporte em viagens para fins turísticos, representa 
apenas 6% do total de viagens dos cidadãos da EU. Já no contexto nacional, 
a sua relevância diminui, tendo sido opção para, aproximadamente, 915 mil 
(ou 4,3%) deslocações domésticas e internacionais, por parte dos residentes 
em Portugal. Por último, no caso específico do mercado doméstico, o seu peso 

11 https://www.cruiseeurope.com/destinations/leixoes/

12 http://www.apdl.pt/tours-and-excursions#douro

Figura 11. (esq.) Relação distância-tempo ao aeroporto do Porto e % de turistas 
estrangeiros presentes no município que entraram no País via Porto. (drt.) Dis-
tribuição dos turistas estrangeiros presentes no município pelas distintas vias 
de entradas do continente.

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Portal de Informação Turística da NOS 
(2018)
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mantém-se praticamente inalterado, com uma variação negativa de -0,1% 
(4,2%) (INE, 2018).

O transporte rodoviário coletivo de passageiros – autocarro – oferece con-
dições distintas das do automóvel, nomeadamente ao nível do custo o que, por 
si, torna este modo de transporte acessível a diversos segmentos da população 
(OMT, 2001). Importa, adicionalmente, esclarecer que este modo de transpor-
te pode ser analisado segundo a rede de transporte público disponibilizada 
pelo destino, que opera de acordo com percursos e horários pré-estabelecidos, 
mas também seguindo a perspetiva dos operadores privados, que conjugam, 
num pacote turístico, diversas componentes, entre elas alojamento, refeições e, 
implicitamente, a viagem. Esta tipologia é vantajosa para grupos de visitantes 
de grandes dimensões, sendo uma opção válida tanto para jornadas de um dia, 
como para viagens que implicam a deslocação entre diversos pontos de visita 
(Rodrigue, Comtois e Slack, 2017).

Analisando ligações municipais existentes, se se considerar a oferta atual, 
emergem duas transportadoras, responsáveis pela grande maioria dos fluxos 
entre municípios da região e desta para com o resto do País. Apresentam-se 
assim, a empresa Transdev, atuando sobretudo no âmbito local com cobertura 
territorial das ligações municipais na margem direita do Douro (figura 13) 
e a empresa Rodonorte com predomínio territorial na margem esquerda do 
Douro (figura 14).

Figura 12. Evolução do nº de alojamentos locais e agentes de animação turística na 
NUT III Douro

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do RNT (2019)
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Ao nível intermunicipal e regional, as divisões territoriais mantêm-se, com 
a Rodonorte a apresentar 7 ligações intermunicipais entre municípios perten-
centes à NUT III Douro e assegurando ligações às restantes capitais de distrito 
da região Norte (Porto, Braga, Viana do Castelo e Bragança), bem como a Vi-
seu, no centro do País e, subsequentemente, a Lisboa. Já a Trasndev, assegura 
ligações intermunicipais no Douro entre 11 dos 19 municípios e, operando 
com a marca Citi Express, dispõe de uma ligação ao Porto e de quatro linhas 

Figura 13. Mapa das paragens da Transdev na NUT III Douro

Fonte: http://www.transdev.pt/cic/15

Figura 14. Mapa de paragens da Rodonorte na NUT III Douro

Fonte: http://beware.pt/IP/MotorBusca/rodonorte/Default.aspx?g=9
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que conectam o Douro a Viseu, das quais duas prolongam esta ligação a Coim-
bra e a Lisboa (figura 15).

Ao nível dos serviços municipais, a sub-região do Douro dispõe de uma 
rede de transportes coletivos municipais por autocarro bastante exígua e for-
temente dependente do transporte escolar, levando a que fora dos períodos 
escolares, a oferta de transporte em carreira pública reduz significativamente, 
deixando várias localidades da região privadas de acesso em transporte públi-
co coletivo às principais cidades e vilas., fazendo depender a mobilidade da 
população fortemente do transporte individual. A conectividade intermuni-

Figura 15. Mapas de redes intermunicipais e Regionais da Rodonorte (esquerda) e 
da Transdev (direita)

Fonte: RodoNorte (2018); Transdev (2018).

cipal na região (figura 16) está fortemente condicionada pelo efeito-barreira 
do rio Douro, pelo que as conexões entre margens são exíguas, sobretudo nas 
zonas do Cima Corgo e Douro Superior, o que dificulta a opção por este modo 
de transporte para se visitar e conhecer amplamente a região. É verdade que 
os sistemas de transporte público são idealizados, em primeira instância, para 
usufruto da população residente, contudo, este facto não é impeditivo da sua 
utilização por parte dos visitantes. A este respeito, Cooper et al (2008) refe-
rem mesmo que, em diversos destinos, os transportes públicos gozam de uma 
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Figura 16. Ligações em transporte coletivo de passageiros (autocarro) entre as 
sedes de concelho da NUT III Douro

utilização ótima ou complementar, na medida em que a procura, por parte 
dos visitantes, tende a ocupar espaços temporais distintos dos da população 
residente, advindo daí vantagens, como o aumento das receitas (Cooper et al 
2008), pelo que urge questionar-se se o planeamento dos sistemas de transpor-
te público não deverá aprofundar o estudo sobre os visitantes.

Enquadrado no panorama do transporte em autocarro, mas fora do âmbito 
do transporte coletivo de passageiros, é usual encontrar, na região duriense, 
autocarros de grandes operadores turísticos, como são exemplo a Douro Azul, 
Cruise Europe ou Scenic Tours. A grande maioria dos que se encontram em cir-
culação, fazem parte da estratégia de mobilidade destas empresas, integrando 
este transporte nas suas ofertas de cruzeiros fluviais, permitindo a deslocação e 
visita aos recursos turísticos inalcançáveis pelos barcos. Mas existem também 
empresas que realizam tours rodoviários pela região, utilizando autocarros 
como modo preferencial de transporte, conforme se pode constatar pela lista 
da tabela 10. O desafio está em conhecer a dimensão desse mercado e respeti-
vas especificidades.

7.3. Andar de carro no Douro

A mobilidade num destino turístico está, de forma intrínseca, relacionada 
com a experiência turística global de um visitante. Cientes da importância do 
sucesso dessa experiência, para o visitante, mas igualmente para a reputação 
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Tabela 10. Operadores, sediados no Douro, com tours de autocarro
Barcadouro Sociedade de Turismo Fluvial e 

Terrestre, Lda.
Douro Wonderful Events Unipessoal Lda

Douro Vintage Tours Dourototal

Cmtour, Viagens e Turismo Unipessoal Lda Giros e Rotas

Companhia Turistica do Douro, Lda Magical Douro, Animação Turística, Lda

Discoverydouro, Unipessoal,Lda Magnifico Douro Eventos, Lda

Douro à Vela, Unipessoal, Lda
Naturimont Desporto Aventura e Turismo, 

Lda.

Douro First, Lda. Novas Etapas, Animação Turística, Lda.

Tremdouro-Passeios Turísticos da Régua, 
Sociedade Unipessoal, Lda.

Sabor, Douro e Aventura, Entretenimento e 
Lazer, Lda

do destino, alguns operadores do Douro começam já a diversificar a oferta 
existente. Um exemplo é a proposta da Câmara Municipal de Carrazeda de 
Ansiães que propõe quatro rotas de automóvel no município para conseguir 
uma visão global do território concelhio, com base no património cultur-na-
tural, as paisagens e a história. Duas das rotas têm como eixo o vale do Douro, 
outra o vale do rio Tua e uma quarta o planalto.

Também a diversidade de ofertas para distintos segmentos tem aumentado 
nos últimos anos, com o surgimento tanto de empresas que proporcionam vi-
sitas e experiências focadas em segmentos de alto rendimento através de frotas 
de luxo, até empresas que aderiram à mobilidade elétrica, apelando a viagens 
mais ecológicas e a um turismo mais sustentável, onde a agregação de parcei-
ros que partilhem fortes motivações e convicções ambientais e sustentáveis, 
em ofertas conjuntas e integradas, visa garantir uma experiência o mais “ver-
de” possível.

São dois exemplos concretos, a par de tantos outros, de modos de trans-
porte com dupla função. Primeiro por cumprirem com as suas “obrigações” de 
mobilidade, mas, acima de tudo, por se constituírem como uma atração turís-
tica do destino (Cooper et al, 2008). A rede de agentes de animação turística 
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sediados na região e que disponibilização tours e passeios em automóvel no 
Douro tem vindo a crescer exponencialmente nos últimos anos, densificando-
se sobretudo ao longo do eixo urbano Vila Real-Régua-Lamego (figura 17). 
Também aqui parece haver um efeito da entrada em funcionamento do túnel 
do marão em 2016, com um crescimento a dois dígitos do número de empre-
sas do setor após a sua abertura, proporcionando a melhoria da acessibilidade 
à região o desenvolvimento de programas de visitação com origem e regresso 
à cidade do Porto.

Ainda neste particular, das viagens de automóvel, a região do Douro é me-
recedora de destaque por integrar aquela que foi considerada a melhor estrada 
do mundo. Segundo um estudo promovido pela Avis, durante o ano de 2015, 
o troço Peso da Régua-Pinhão, da Estrada N222, foi distinguido como o me-

Figura 17. Distribuição territorial e evolução temporal do nº de estabelecimentos 
de agentes de animação turística (RNT) que oferecem passeios/tours de au-
tomóvel



Acessibilidades e mobilidades turísticas no Douro56

lhor para conduzir. Em paralelo com tal distinção, a envolvente deste traçado 
rodoviário é, por si, um fator distintivo. O cenário inclui uma paisagem onde 
predominam as vinhas, as oliveiras e o rio Douro, elementos que acompanham 
a estrada durante os seus 27 quilómetros de extensão.

Esta estrada apresenta também alguns problemas identificados aqui por 
Paulo Costa, o organizador da Meia Maratona do Douro, que percorre um 
troço da EN 222:

 “Há um problema de limpeza da estrada que é vergonhoso, aquilo é uma 
estrada nacional e sendo uma das mais bonitas do Mundo é inacreditável 
como se mantém tão suja ao longo do ano todo. Sempre que chega a altura 
do evento esse é um problema que tenho, conseguir que limpem a estrada. 
Há recantos onde os turistas gostam de parar para tirar fotografias, mas a 
verdade é que a paisagem está completamente bloqueada por vegetação, 
esse é um dos principais problemas daquela via… Se uma pessoa tem o azar 
de ter um acidente, à noite, numa zona sem rede, bem que tem de ficar ali 
até que alguém apareça, isto é uma situação grave, é surreal. Isso é absurdo, 
vivemos em duas realidades em que nunca vemos robôs a falar e um dis-
curso que apela a que os jovens sejam proativos ao uso da tecnologia e no 
outro lado temos uma região onde há milhares de empreendedores jovens 
que não conseguem ter rede móvel para fazer um telefonema, quanto mais 
uma ligação de dados para enviar um email” (VivaDouro, dezembro 2018 
– Reportagem VivaDouro, p. 10).

Em relação a esta estrada há quem diga, como o autarca de Tabuaço, Carlos 
Carvalho, que deveria ficar só para uso turístico e que deveria ser feita uma ou-
tra estrada para unir a zona com a A-24 (cf. VivaDouro, dezembro 2018, p. 10).

Neste âmbito do turismo e visitação, a conetividade rodoviária é funda-
mental para levar os turistas a conhecer os elementos com maior potencial e 
interesse de visitação da região, estabelecendo pontos de contacto com rotas 
e os percursos programados pelos agentes e instituições. Para o efeito a região 
necessita de projetar uma imagem uniforme, coerente e esclarecedora para 
quem visita ou anda de carro pela região, sendo para tal fundamental uma 
atuação estrutural ao nível da sinalização turística rodoviária, que evite a atual 
fragmentação do território em sub-regiões ou mesmo “municipalização” da si-
nalização turística rodoviária. Tal limitação tinha sido já identificada no Plano 
de Desenvolvimento Turístico do Vale do Douro (2007-2013) e a necessidade 
de atuação reafirmada na Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territo-
rial da Região do Douro (2014-2020), pelo que a Comunidade Intermunicipal 
do Douro, no âmbito do Programa de Valorização Económica dos Recursos 
Endógenos (PROVERE) pretende retomar o desenvolvimento do projeto de 
sinalização turística para o ordenamento da informação turística rodoviária 
dos 19 municípios da NUT Douro.
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8. O rio Douro como “autoestrada” do Douro

“…os excessivos transmontanos, nascemos excessivamente lon-
ge. Um rio e uma cadeia montanhosa separam a nossa terra 
do resto de Portugal. E nós somos esse rio, feito de mil rios e 
riachos, e essa montanha, feita de mil serras e colinas. (...] O rio: 
a água rumorosa e ágil. A montanha: a pedra estável e grave. 
A água - aventureira. A pedra – taciturna. Água e pedra. Nós: 
os andarilhos das sete partidas e os obstinados prisioneiros da 
gleba.” (Pires Cabral, 2011: 15).

O rio Douro nasce na serra de Urbión (Burgos – Espanha), a 1700 metros 
de altitude e tem uma extensão de 927 quilómetros, 130 dos quais são perco-
rridos na zona denominada Douro internacional, desde Castro de Alcañices 
até Barca D´Alba, partilhada entre os dois estados ibéricos, e 208 são recorri-
dos em território nacional português. Em Portugal os seus afluentes principais 
pela margem direita são o rio Sabor, o Tua, o Corgo, o Tâmega e o Sousa. Pela 
esquerda o Côa, o Távora, o Paiva e o Arda. Em Espanha, denominado rio 
“Duero”, apresenta 46 barragens, e em Portugal umas cinco: Pocinho, Valeira, 
Régua, Carrapatelo, Crestuma-Lever. O rio Douro é navegável durante 208 km 
em Portugal, desde o Oceano Atlântico até Veja Terrón (“ayuntamiento” de 
Fregeneda – Salamanca), na confluência entre o rio Douro e o rio Águeda, 
com um desnível de 125 metros salvado por 5 eclusas de navegação.

De acordo com a APDL, o Douro é “Considerado uma via navegável com 
características internacionais e modernas, aberta, em toda a sua extensão, a 
embarcações de recreio de todo o tipo, excetuando veleiros com mais de 7.20m 
de mastro. As dimensões máximas das embarcações permitidas nas eclusas: 
comprimento 83m; boca 11,4 m; calado 3,8m; calado aéreo 7,5m. Restrições a 
montante do Pinhão, devido ao estrangulamento do canal: comprimento 80m; 
calado 2m. O canal de navegação está balizado com bóias de sinalização, nas 
cores regulamentares e ao longo da via existem cerca de 60 cais fluviais que 
permitem acolher este tipo de embarcações. Para além da sua beleza natural, 
o Douro proporciona a prática de desportos fluviais, nomeadamente o remo, 
a vela, a canoagem e também a motonáutica.” (fonte: APDL, 2018; disponível 
em http://douro.apdl.pt/f?p=100:7:914067435670).

Em curso está o projeto Douro Inland Waterway 2020, que com um orça-
mento de 76,3 milhões de Euros pretende melhorar as condições de navega-
bilidade no rio Douro, especialmente no troço de 24 km entre Cotas-Valeira 
e Saião Pocinho, com constrangimentos rochosos à navegação ao nível de se-
gurança, intervindo ao nível dos sistemas de comunicação e informação, do 
canal, visando modernizar as 5 eclusas de modo a tornar navegável a via du-
rante as 24 horas, articulando o transporte de mercadorias com o transporte 
de pessoas.
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A navegabilidade do rio Douro esteve associada historicamente à produção 
e exportação de vinhos através do Porto (cf. Brochado de Almeida, 2011), algo 
que se intensificou a partir de 1703 com o Tratado de Methuen com Inglaterra 
e a criação da Companhia Geral da Agricultura dos Vinhos do Alto Douro (ou 
Real Companhia Velha) em 1756, pelo ministro do Rei José I, o Marquês de 
Pombal. A partir de então a expansão do vinhedo e a produção subiram signi-
ficativamente, o que exigiu melhoras na navegabilidade do rio Douro.

Em outubro de 1990 teve início a navegação contemporânea do rio Douro, 
mas este já foi um meio de transporte desde época romana, fundamentalmente 
para transporte de cereais, lã e vinhos (cf. Rivas Calvo e D´Abreu, 2008: 75). 
Ainda assim a conversão do rio em rota fluvial teve muitos meandros e proble-
mas. Sem ir muito atrás na história, o mapa de Forrester, realizado entre 1831 e 
1844 identifica uns 210 obstáculos à navegação do rio e também umas 58 bar-
cas para atravessar o rio, uma verdadeira barreira (cf. Rivas Calvo e D´Abreu, 
2008: 77). Em 1855 foram catalogados uns 600 barcos a circular entre Porto 
e Fregeneda (Salamanca) (cf. Oliver Román, 1926), mais concretamente até 
ao cais de Veja de Terrón, modernizado entre 1986 e 1995 pela Diputación de 
Salamanca, com um investimento de 400 milhões das antigas pesetas espan-
holas (cf. Rivas Calvo e D´Abreu, 2008: 91). O rio Douro foi, entretanto, sendo 
alvo de múltiplas intervenções físicas que, para além das razões associadas à 
produção energética e à regularização do seu regime fluvial, visou fortemente 
o aumento da sua navegabilidade e, mais recentemente o reforço e melhoria 
da acessibilidade às suas margens. É então na década de 1990, que o rio Douro 
começa a tornar-se um rio turístico, assim o descreve literariamente o escritor 
espanhol Julio Llamazares: 

“Después de mirar el río, por el que sube ahora un ferry, y de contemplar 
Pinhão, que desde aquí parece desierto, vuelve a atravesar el puente y se di-
rige a través del pueblo hacia el embarcadero al que ya se acerca el ferry que 
veía desde aquél. Es un transbordador enorme, para turistas, pintado de color 
blanco, con bandas rojas y azules, y con el nombre pintado en negro: el Alto 
Douro se llama, como la tierra que aquí comienza” (Llamazares, 1998: 184).

Mas este processo de turistificação do rio Douro foi lento e com um efeito 
muito questionado pelos locais, que mantiveram a sua pluriatividade de pes-
cadores e turistores em boa medida:

“Aparte del Alto Douro, hay otro transbordador, anclado fuera del muelle, 
y varias barcas pequeñas entre las que se bañan algunos niños jugando a 
agarrarse de ellas. Son barcas de pescadores, con motores fuera borda y con 
remos de madera, que huelen a gasolina y a pescado de agua dulce y que le 
dan al paisaje un aspecto aún más marino… El barquero Antonio Alberto 
Pereira nació en el río (en una barca, asegura, para mayor precisión) y lo 
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conoce como ninguno, aunque ahora lleve turistas. Es sólo por el verano, que 
es cuando viene la gente.” (Llamazares, 1998: 184-186).

Além da necessidade de transporte comercial de mercadorias, a pressão do 
turismo veio a refuncionalizar o rio Douro como via navegável e resinificar 
este espaço como atrativo turístico, ainda que este processo de turistificação 
seja, como vimos, relativamente recente. Em 1999, o escritor galego Antón 
Pombo (cf. Pombo, 1999) identificava 7 turoperadores fluviais de transporte 
turístico pelo Douro: Barca Douro, Douro Azul, Endouro, Ferreira e Rayford 
(Vistadouro), Rota do Douro, Turisdouro e Via Douro. Todos eles com sede 
na região litoral do Porto.

A entrada de turoperadores fluviais estrangeiros é já antiga no Douro, e 
recentemente entrou o primeiro turoperador espanhol, Duero Emoción (Sau-
celle – Salamanca, cf. http://www.dueroemocion.com), que oferece cruzeiros 
fluviais pelo Douro português (fonte: NoticiasCyL, Intur 2017, p. 24), com saí-
da em Veja Terón (Espanha):

“Cruceros exóticos por el Duro, que permiten al turista descubrir un mun-
do deslumbrante. Un mundo poco conocido para los españoles, que viven 
al lado sin saberlo” (fonte: NoticiasCyL, Intur 2017, p. 24).

Com a atribuição do título de Património da UNESCO em 2001 à zona do 
Alto Douro Vinhateiro, o aproveitamento turístico do rio aumentou significa-
tivamente, aparecendo desde então, vários operadores fluviais, subjacentes à 
melhoria da navegabilidade que deu a possibilidade de restabelecer a ligação 
marítima Porto-Régua, em condições de maior segurança e de forte aptidão 
para o turismo fluvial (IPDT, 2008).

Vinte anos depois do início da navegabilidade contemporânea do Douro, 
a situação mudou substancialmente. Segundo a APDL (Administração dos 
Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo) (cf. Vivadouro, 2018: 6), a via 
navegável do Douro (VND) viu reforçada e estruturada a sua oferta turística, 
tanto em termos de operadores marítimo-turísticos (de apenas 2 operadores 
em 2001 evoluiu-se para 47 em 2016) como de pontos de acostagem (cerca 
de 60 atualmente ao longo de toda a VND) e oferta no hoteleira, resultando 
num reforço da sua oferta marítimo-turística tanto em termos do número de 
embarcações como da lotação instalada (figura 18) totalizando em 2016 uma 
capacidade instalada de 8.261 lugares, o que permitiu em 2017 atingir cerca de 
1.200.000 pessoas – passageiros transportados, mais 35% do que em 2016, e 
mais 78% do que em 2015, isto é, mais de 560.000 passageiros. Convêm salien-
tar aqui que, ainda que os jornais classifiquem esses passageiros como turistas, 
estes passageiros não são todos turistas, no sentido em que a definição técnica 
da OMT (Organização Mundial do Turismo) atribui ao conceito de turista, 
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Figura 18. Evolução do nº de operadores, embarcações e lotação na frota maríti-
mo-turística na VND (2014-2016)

visitantes que pernoitam no destino pelo menos uma noite.

O turismo fluvial no rio Douro poderá assim ser classificado como um caso 
de sucesso das componentes preconizadas na estratégia constante do Plano de 
Desenvolvimento Turístico do Vale do Douro 2007-2013, que, suportando-
se num crescimento histórico assinalável de passageiros de cruzeiros no Rio 
Douro nos 10 anos que antecederam este plano - de 13.658 passageiros em 
cruzeiros no ano de 1995 passou-se para 177.272 passageiros em cruzeiros 
em 2005 (CCDRN, 2008) - projetou para a década seguinte um crescimento 
bastante otimista e que veio mesmo a ser ultrapassado, registando-se taxas de 
crescimento a “dois dígitos” nos últimos anos, atingindo em 2016 cerca de 950 
mil passageiros (APDL, 2016).

O número de passageiros de cruzeiros de apenas 1 dia com pelo menos 
uma eclusagem era no início do século XXI de 117.000, tendo quase duplicado 
em 2016, chegando a mais de 228.000 (figura 19) correspondendo a uma taxa 
de crescimento anual de aproximadamente 6%. Apesar do aumento da ativi-
dade turístico-fluvial para zonas mais a montante do rio, a maior parte dos 
passageiros corresponde ainda a viagens e tráfego local na Ribeira da cidade do 
Porto e em Vila Nova de Gaia, os conhecidos como “cruzeiros entre as pontes”. 
Segundo os dados publicados pela APDL sobre a evolução dos passageiros na 
VND (Figura 19), 68% correspondem a cruzeiros na mesma albufeira e notur-
nos, associados muito provavelmente ao produto city break, de curta estada.
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Figura 19. Evolução do Nº de passageiros na VND por segmento (2014-216)

O cais da Régua é ainda assim, aquele que registou nos últimos anos maior 
movimentação de passageiros embarcados e desembarcados, detendo em 2016 
mais de 30% do total da VND (figura 20). O movimento de passageiros no cais 
do Pinhão (região do Douro), é igualmente expressivo, com aproximadamente 
16% assumindo-se como um “canal para o território” segundo alguns (Viva-
douro, 2018: 6), no qual circulam pequenas embarcações, cruzeiros de um dia 
e barcos-hotéis, com programas de atividades que vão desde 1 hora até 7 dias.

Para estes valores contribui o gradual aumento de cruzeiros oferecidos pe-
los operadores registados na VND. Contabilizando apenas aqueles que, segun-
do o Registo Nacional de Turismo, encontram-se sediados na NUT III Douro, 
a pesquisa efetuada online permitiu identificar 85 cruzeiros cujas rotas encon-
tram-se esquematizadas na figura 21. Os cruzeiros Régua-Pinhão-Régua são 
já significativos no total de cruzeiros da VND e juntamente como os cruzeiros 
Régua-Barca d’Alva-Régua, na sua grande maioria com uma duração de 1 dia, 
são já um importante complemento aos tradicionais cruzeiros Porto-Régua-
Porto

Além de ser um canal de passageiros, o rio Douro também é, ainda hoje, 
uma via para mercadorias, transportando em 2017 umas 52.000 toneladas, 
mais 66% do que no ano anterior. A mercadoria mais transportada em 2017 
foi o granito de Várzea e Sardoura, com destino aos Países Baixos, Alemanha 
e Suécia.
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O contínuo crescimento quer do número de turistas fluviais quer da frota 
de embarcações disponível para os cruzeiros turísticos, tem sido articulada 
com a melhoria das condições de atracagem (mais e melhores cais turístico-
fluviais, dotados de infraestruturas adequadas a um turismo de alta qualidade) 
e com o melhoramento, pelos municípios, dos espaços públicos envolventes 
aos cais, de modo a qualificarem o acolhimento dos turistas fluviais e a poten-
ciarem uma maior fruição e vivência coletiva das populações ribeirinhas lo-
cais, contudo, as tensões e dialéticas entre empresários fluviais e administração 
são uma constante, um exemplo é a seguinte notícia:

“Esta terça-feira, 27 de Março, dia em que abre metade da navegação do 
Douro, “com sete dias de atraso”, a Associação das Actividades Marítimo 
Turísticas do Douro (AAMTD), constituída no passado dia 7, entendeu 
“ser o momento certo para atuar”. Mário Ferreira, presidente da Douro 
Azul e da AAMTD, adianta estar “muito apreensivo pelo facto de existir 
uma falta de diálogo muito grande com a Administração dos Portos do 

Figura 20. Estatísticas dos Movimentos Cais/Passageiro em 2016 na VND (fonte: 
APDL)

Figura 21. Rotas de cruzeiros turísticos disponibilizados por operadores maríti-
mo-turísticos sediados na região do Douro (data de levantamento: setembro 
2018)
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Douro, Leixões e Viana do Castelo “, cita o Jornal de Negócios. “Quando lá 
nos chamam é para preencher calendário e tudo o que sugerimos é ignora-
do, pode ser que agora com a tomada de posse do novo administrador para 
área do Douro possam melhorar as coisas”, remata o empresário.” (CM Jor-
nal, em http://www.cmjornal.pt/economia/detalhe/mario-ferreira-presi-
de-a-nova-associacao-e-critica-administracao-do-porto-de-leixoes?utm_
medium=Social)

Não obstante todos os investimentos e o sucesso quantitativo dos números 
da procura turística, subsistem ainda dificuldades na capacidade destes fluxos 
turísticos fluviais gerarem retornos económicos para os territórios envolventes 
e para as populações ribeirinhas. Usando e reiterando as palavras de Gavin 
Eccles13, o que se pretende é que “city-break seja o Porto e short-break seja o 
Douro”. Para tal, é necessária uma reformulação das rotas existentes na região, 
a dinamização e divulgação de percursos como o das Aldeias Vinhateiras, bem 
como a sua multiplicação em espaços de igual valor, sendo igualmente, indis-
pensável a disponibilização de todas as informações em diversos idiomas e 
meios de comunicação.

Em todo este espaço, o rio Douro e o turismo fluvial funcionam como um 
grande dorsal, eixo de ligação e canal preferencial do lazer e turismo através da 
oferta diversificada de cruzeiros fluviais que acontecem entre o Porto e Barca 
de Alva, pelo que deve integrar, também, todos os planos de desenvolvimento 
turístico da região.

9. Viajar de comboio até e no Douro

Segundo Helena Mesquita Pina: “A linha do Douro teve na realidade o seu 
início em 1873, apoiada pela burguesia portuense que se associara a organi-
zações bancárias, sobretudo quando foi necessário prosseguir para além do 
Pinhão. Existiam, na verdade, grandes interesses económicos subjacentes que 
incidiam não só no escoamento das produções, mas também na introdução 
dos produtos químicos de combate às pragas fitossanitárias que incidiam nos 
vinhedos durienses, para além de, dadas as alterações estratégicas das firmas 
exportadoras que intensificavam a sua inserção no espaço produtivo, estas ne-
cessitarem de melhores acessos para as suas incursões exploratórias e posterio-
res aquisições fundiárias e vínicas, aliás num ambiente extremamente subvalo-
rizado” (Mesquita Pina, 2003: 400).

Em julho de 1879 a linha do Douro chegou à Régua, em 1880 ao Pinhão 
e em 1887 a Barca D´Alva. As ramificações desta linha continuaram pelo te-

13 Gavin Eccles consultor de Turismo e Viagens (Reino Unido), presente na Conferência Inter-
nacional de Turismo “Douro 2011” realizada em Outubro de 2011 em Vila Nova de Foz Côa
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rritório e em 1887 começou a funcionar a linha do Tua, enquanto a do Corgo 
foi inaugurada em 1906 e a do Sabor em 1938. A linha do Douro acabou por 
substituir o barco rabelo como meio de transporte com a cidade do Porto a 
finais do século XIX (cf. Mesquita Pina, 2003).

“O que você vê hoje no Douro foi tudo feito pelos homens, os socalcos, os 
terraços, os taludes, aplanar a vinha, plantar o olival, foi tudo muito trabal-
hoso, foi preciso fazer o caminho de ferro, as estradas, os caminhos. Tudo no 
Douro é mais difícil. Não há terra, é preciso fabricá-la, andar à pancada com 
o xisto. Tudo estava contra e deste encontro resultou este fabuloso vinho e aí é 
que está a felicidade.” (António Barreto, em Diário de Notícias, 10-07-2015, 
disponível em https://www.dn.pt/artes/interior/o-douro-trabalho-colos-
sal-que-antonio-barreto-vai-fotografando-4672050.html).

“…En las orillas, se ven las quintas y las bodegas que viven de ellos y, por la 
margen derecha, la vía del trenecillo que discurre junto al río y que aquí pasa 
tan arrimado que parece que se va a caer a él.” (Llamazares, 1998: 187).

Na segunda metade dos anos 1960, João de Araújo Correia escreveu uma 
crónica sobre a linha dos caminhos-de-ferro Porto- Salamanca, que repro-
duzimos pela sua atualidade e interesse: 

“Não sabe o Porto, não sabe o Norte o que perdeu com o colapso da via-
férrea duriense como linha internacional. Se, em tempos áureos, teve à 
sua disposição o rápido Porto-Medina, tem hoje a seu favor, para ir a Sala-
manca, ver touradas ou monumentos, um comboio rápido às avessas. Tem 
um trenzito diário, mas, terá de esperar, na Barca de Alva, uma hipóte-
se de ligação com o trenzito espanhol, tão mísero, que só tem 2ª classe. 
Este declínio da via duriense, como traço de união peninsular, deve-se ao 
mau estado da linha, mais acentuado entre Barca de Alva e Salamanca. 
Mas, porque é que se não conserta esse trilho valetudinário? É certo que a 
sucessão de obras de arte, aquém da Freixeneda, tornaria cara a reparação. 
Mas, valeria a pena acudir às obras de arte e à obra de arte suprema, que é 
o viajante. Se assim é, pode ser que a C.P. e a Renfe, companhia portuguesa 
e companhia espanhola, possam ressuscitar, de mãos dadas, um serviço de 
passageiros tão útil a Portugal como a Espanha. Há entre Vigo e o Porto, 
comboios diários tão acelerados, que se aproximam as duas cidades a ponto 
de se entrelaçarem como irmãs siamesas – modo de dizer. Porque não há 
comboios semelhantes entre Porto e Salamanca? Bem o mereciam as duas 
cidades. Porque se não abraçam? Vivem tão distantes, quase tão desavindas 
como se tivessem emigrado para mundos opostos. É urgente que a C.P. e 
Renfe, através do Vale do Douro, tratem de as unir.” (De Araújo Correia, 
1968)
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No quadro global do País, a Rede Ferroviária Nacional (RFN) atualmente 
com exploração, possui uma extensão global de 2558 km (IP, 2018) represen-
tando 70% do total da rede nacional, e nas últimas 4 décadas, o processo de 
encerramento de ramais intensificou-se a ponde de existirem hoje mais 1074 
km (30% da rede total) desativados sem exploração, sendo Portugal um dos 
países da Europa onde a densidade por habitante da RFN é das mais reduzidas 
quando comparada com a média Europeia.

Figura 22. Fotomontagem da antiga estação dos comboios de Vila Real

Fonte: http://ctcomboiostransmontanos.blogspot.com/p/livro-de-visitas.html

Já em termos regionais, o Norte de Portugal dispõe de 516 km de cam-
inhos-de-ferro (18,5% do total continental) (cf. INE, 2013: 28) e a linha do 
Douro em funcionamento possui uns 160km entre Ermesinde e o Pocinho. A 
linha do Douro atravessava a fronteira luso-espanhola até “La Fuente de San 
Esteban” (província de Salamanca), troço que foi declarado em 2000 Bem de 
Interesse Cultural, e que integra 20 túneis e 12 pontes de ferro para ultrapassar 
os grandes desníveis.

A linha do Douro integra também quatro ramais ferroviários em via es-
treita inativos, com exceção do troço Cachão-Mirandela-Carvalhais, dos quais 
três possuem as suas estações de início na NUT III Douro, designadamente:
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•	 A Linha do Corgo, na estação da Régua, ao km 103,3, uma linha com 
96,2 km e que liga Régua a Chaves por Vila Real, percorrendo o vale do 
rio Corgo e, no final, parte do rio Tâmega;

•	 A Linha do Tua, na estação do “Tua”, ao km 139,8, com 133,8 km e que 
liga Tua a Bragança pelo vale do Rio Tua e, a partir de Mirandela, pelo 
planalto transmontano;

•	 A Linha do Sabor, na estação do “Pocinho”, ao km 171,5, uma linha com 
105,3 km e liga Pocinho, Torre de Moncorvo e Duas Igrejas, em Miran-
da do Douro, percorrendo no seu início a margem direita do rio Douro, 
após o que se desenvolve ao longo do planalto mirandês”.

A aposta no modo ferroviário como alternativa de transporte de pessoas 
e mercadorias na região do Douro e no transporte internacional de pessoas e 
bens, há muito que não consta das estratégias nacionais. A ligação internacio-
nal da linha do Douro foi encerrada em 1 de Janeiro de 1985, e o troço entre 
Barca D’Alva e Pocinho fechou em 18 de Outubro de 1988.

Um livro de ficção de Luísa Teixeira (Teixeira, 2017) relata as estórias da 
história da linha do Douro. O livro tem como protagonista o Senhor Morais, 
antigo maquinista, que conta estórias para o seu neto Tomás, que vive em Lis-
boa e veio passar férias ao Douro. O desinvestimento na linha do Douro re-
dundou numa redução da qualidade da infraestrutura, levando a que empresas 
como a Medway (antiga CP-Carga) deixassem de operar na linha do Douro até 
o Pocinho por causa desse mau estado (Cipriano, 2018: 16).

Um relatório de Infraestruturas de Portugal permite inequivocamente 
comprovar o estado medíocre da linha, afirmando que “Quase 60% das lin-
has de caminhos-de-ferro portuguesas são classificadas pela Infraestruturas 
de Portugal como “medíocres” ou “más” no que diz respeito ao seu índice de 
desempenho, de acordo com o Relatório do Estado da Infraestrutura de 2016 
daquela empresa. Os troços piores são o Ovar-Gaia (35 quilómetros), na linha 
do Norte, o Tua-Pocinho (32 quilómetros), na linha do Douro, e a via estreita 
de Espinho a Oliveira de Azeméis e de Aveiro a Sernada do Vouga (68 qui-
lómetros)” (em Público, https://www.publico.pt/2018/03/13/economia/noti-
cia/mais-de-metade-das-linhas-de-comboio-esta-em-mau-estado-1806341/
amp). O mesmo relatório confirma criticamente que a maioria dos acidentes 
ferroviários em Portugal ocorreram na linha do Douro:

“O PÚBLICO fez um levantamento desses acidentes nos últimos quatro 
anos e constatou que os 20 descarrilamentos registados ocorreram todos 
em troços de linhas considerados como problemáticos. As linhas da Bei-
ra Alta e do Douro são as que concentram o maior número de ocorrên-
cias (65%). O que está claramente com bons indicadores é a sinalização, 
a catenária e as pontes. Já nos aparelhos de mudança de via (agulhas), há 
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um em cada quatro considerado mau ou medíocre. O último descarrila-
mento na linha do Douro, a 4 de Fevereiro, em Marco de Canaveses, teve 
precisamente origem numa agulha em mau estado. Por sorte, mais uma 
vez, deu-se num momento em que passava um comboio de mercadorias 
e não de passageiros.”. (em Público, https://www.publico.pt/2018/03/13/
economia/noticia/mais-de-metade-das-linhas-de-comboio-esta-em-mau-
estado-1806341/amp)

Paradoxalmente, Carlos Vasconcelos, presidente da Medway vê uma even-
tual reabertura da linha do Douro para Espanha da seguinte forma: “Do ponto 
de vista operacional, a linha do Douro é uma excelente opção e oxalá ela vá 
para a frente”.

Recentemente foi anunciado um investimento de 46,6 milhões de Euros 
para modernização da linha do Douro (cf. Vivadouro, fevereiro de 2018, p. 7), 
que inclui a renovação integral da via, a sua eletrificação, a instalação de siste-
mas de sinalização eletrónica e de telecomunicações, a melhora nos túneis, etc. 
Estes investimentos respondem a uma velha reivindicação regional pela mel-
horia neste tipo de transporte, que obriga a excessivos transbordos para chegar 
ao Douro e representa um convite a ir de carro (cf. Cipriano, 2016), mais ainda 
após a abertura do túnel do Marão em 7 de maio de 2016 na autoestrada A4/
E82. Eduardo Zuquete, engenheiro de transportes e antigo diretor de planea-
mento da CP coloca a questão nestes termos: 

 “…Fragmentar as viagens é retirar-lhe competitividade e constitui um 
convite a que as pessoas peguem no carro… E em relação ao Porto, acho que 
nenhum comboio deveria terminar a sua marcha no Porto – todos deveriam 
continuar para Viana, Guimarães, Braga ou Régua” (em Cipriano, 2016). A 
proposta deste engenheiro é aumentar a frequência, diminuir o número de 
paragens e evitar transbordos. A ideia é combater o desinvestimento, a perda 
do efeito de rede, o encolhimento das linhas e da geografia ferroviária, a ampu-
tação de linhas que ficaram confinadas a um eixo litoral e pouco mais.

Mais recentemente (Vivadouro, 2018: 26), Infraestruturas de Portugal 
anunciou também um investimento de 3,5 milhões de euros em medidas de 
segurança do troço entre Sabrosa e Carrazeda de Ansiães, uns 26 quilóme-
tros, o que poderá ser visto como um sinal, embora ainda parco, de aposta no 
comboio do Douro como forma de mobilidade. Procura-se revitalizar a linha 
do Tua (cf. Vivadouro, fevereiro de 2018, p. 7), na ligação entre o rio Douro 
e a cidade de Mirandela e que agora vai ser recomposta nalguns troços, com 
investimento da EDP (Eletricidade de Portugal) - 10 milhões de Euros- e a 
Douro Azul (operador turístico presidido por Mário Ferreira) -5 milhões de 
Euros-. A linha do Tua, encerrada em dezembro de 1991 na sua metade –Mi-
randela /Bragança-, o seu significado para a região é detalhado no filme “Pare, 
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Escute, Olhe”, dirigido pelo realizador Jorge Pelicano (2010), uma boa crítica 
das assimetrias entre o litoral e o interior, os centros do poder e as periferias 
geopolíticas do país.

Se ao nível infraestrutural, registaram-se alguns investimentos na linha 
do Douro, pese embora a larga maioria desse investimento tenha sido para 
a modernização dos troços Caíde-Marco-Régua, já ao nível dos serviços fe-
rroviários quer de índole de transporte público de passageiros, quer de índole 
mais turística, a oferta continua a diminuir. No domínio mais turístico, a CP 
descontinuou em 2019 o Comboio MiraDouro, passando a uniformizar a ofer-
ta de serviços na linha do Douro com as automotoras espanholas alugadas à 
Renfe, que dispõem de ar condicionado, mas que não permitem abrir as jane-
las, como acontecia com o Comboio Miradouro.

O comboio turístico MiraDouro, uma composição formada por carruagens 
suíças dos anos 50, com espaços amplos e janelas que se podem abrir para 
melhor apreciar a paisagem, foi recuperado através de um investimento de 1 
milhão de euros na reabilitação de um comboio, à data, com oito carruagens 
panorâmicas denominado Comboio do Vinho do Porto, criado em 2004 numa 
parceria da CP com o IVDP, que terminou logo em 2008, tendo o material 
circulante estado entretanto parado em Contumil. Tendo sido parcialmente 
recuperado em 2017 para o novo serviço do Comboio MiraDouro, um com-
boio turístico low cost que pretendia também responder ao pico de procura 
do Verão, planeado inicialmente para circular num trajeto entre o Porto e o 
Tua, mas que logo em 2018, foi encurtado para partir da Régua, retirando-se 
parte significativa do trajeto onde o comboio circulava à beira do Douro, mote 
subjacente à sua designação de MiraDouro. A CP alega que é um comboio 
que, “mesmo considerando um cenário de lotação completa, este comboio 
gera prejuízo para a CP, dada a logística necessária à sua produção” (PÚBLI-
CO, 2019, online em: https://www.publico.pt/2019/03/28/economia/noticia/
cp-acaba-comboio-turistico-linha-douro-1867125). Autarcas locais como o 
presidente do município de Peso da Régua, manifestaram-se totalmente con-
tra esta decisão que dizem estar assente meramente numa lógica economicista, 
constituindo “uma falta de respeito pelo Douro”.

Também o Turismo do Porto e Norte, pelo seu presidente, manifestou total 
discordância com a decisão da CP, reconhecendo o comboio do Douro como 
“determinante para penetrar no vale do Douro”, ajudando na estratégia que 
pretendem ter de distribuir por toda a região Norte os fluxos de turísticos que 
chegam ao Porto, dado que grande parte dos turistas que demandam a região 
não virem de carro nem querem alugar carro, sendo portanto os transportes 
públicos essenciais para a sua mobilidade. Também António Brancanes dos 
Reis, presidente da APAC (Associação Portuguesa dos Amigos dos Camin-
hos-de-ferro), reconhece que o fim do MiraDouro “é um erro do ponto de 
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vista comercial” sendo o aspeto “vintage” do material circulante, bem como 
a possibilidade de se poder viajar com as janelas abertas, justamente alguns 
dos atrativos de centenas de passageiros, incluindo grupos de estrangeiros que 
viajaram ao Douro expressamente para viajar nas carruagens do MiraDouro.

Em termos de ofertas de âmbito mais turístico na linha do Douro, a CP ofe-
rece atualmente apenas um serviço entre 1 de junho e 26 de outubro e este ano 
de 2019 apenas aos sábados (reduziu a oferta em 2019 para 22 viagens, metade 
do que oferecia nas edições anteriores), um produto-experiência turística que 
é o “Comboio Histórico do Douro”. Com o slogan “Veja ao vivo as paisagens 
que só costuma ver nos postais”, é um bom exemplo de como o transporte é o 
foco central da experiência turística, pois é num comboio antigo que o visitan-
te viaja, podendo também contemplar a paisagem cultural do Douro, desde a 
estação da Régua até a estação do Tua. O programa inclui:

 “Vamos partir da estação da Régua com destino à estação do Tua e com uma 
breve paragem na estação do Pinhão. Durante a viagem pode contar com 
um grupo de música e cantares tradicionais da região, distribuição de água, 
Vinho do Porto (Porto Ferreira) e rebuçados típicos da Régua. À chegada ao 
Tua aproveite para degustar ou comprar produtos regionais. E no regresso, 
numa paragem mais demorada na estação do Pinhão, não deixe de ver com 
atenção os vinte e cinco painéis de azulejos que retratam cenas das vindimas 
e de visitar a Wine House, galardoada com o Best of Wine Tourism.” (fonte: 
Brochura turística de Comboios de Portugal).

A viagem tem uma duração de uma hora e onze minutos, com paragem na 
famosa vila duriense do Pinhão, no município de Alijó. O custo é de 42,5 euros 
para os adultos e de 19 euros para as crianças, podendo ainda ser combinado 
com o bilhete de ida e volta das várias regiões do País. De acordo com a bro-
chura questiona-se quem faz a percurso sobre se “Está preparado para viajar 
no tempo” em 5 carruagens (três datam dos anos 30 e duas dos finais do séc. 
XIX) e uma locomotiva a vapor de 1925 (agora alimentada a diesel em vez de 
carvão) e com ausência de ar condicionado. A CP refere, contudo, que a pro-
cura diminui cerca de 39% da penúltima para a última edição, tendo passado 
de 10.100 clientes em 2017 para apenas 6.190 clientes, em 2018.

Num contexto de preparação do quadro estratégico de investimentos para 
a próxima década, designadamente o Programa Nacional de Investimentos – 
PNI 2030 – onde a mobilidade e os transportes são responsáveis por uma fatia 
substancial (cerca de 58% do investimento global), os stakeholders da região do 
Douro entendem ser este o momento de “reverter a tendência de abandono e 
degradação do património ferroviário do Douro”, como o demonstram, quer a 
estratégia da CIM Douro de 2017 “Douro 2030 - uma estratégia para uma dé-
cada”, quer a recente petição a apresentar à Assembleia da República, iniciativa 
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da Liga dos Amigos do Douro Património Mundial (LADPM) e do Museu do 
Douro, para a “pela completa requalificação e reabertura da Linha do Douro 
(Ermesinde-Barca de Alva) e subsequente ligação a Salamanca”. Entendem os 
signatários que a extinção dos ramais da linha do Douro e a perda de serviços 
acabaram por funcionar como um motor de impulsão para o isolamento e 
defendem que “um reaproveitamento para fins turísticos da Linha do Douro 
e dos seus ramais, assim como a reabertura da ligação com Espanha, traria 
um novo dinamismo económico à região duriense, contribuindo para travar a 
tendência de despovoamento do território”.

10. Mobilidade suave no Douro: de trilhos e outros caminhos

O ser humano dispõe de um tempo que passa entre mobilidades e para-
gens, entre heterotipias e heterocronias, entre mobilidades motorizadas e mo-
bilidades corporais como andar a pé. Andar a pé tem-se convertido recente-
mente numa prática social muito espalhada nas sociedades ditas ocidentais. 
Neste ponto exploramos as políticas e poéticas das caminhadas turísticas no 
Douro, que são uma forma de escrever no território e também de encontrar-se 
em proximidade com as paisagens da região. Para isso temos analisado docu-
mentação sobre estas mobilidades e também temos caminhado por diversos 
trilhos do Douro numa etnografia em movimento como exercício metodoló-
gico autorreflexivo em relação com mente e corpo, razão, sentidos e emoção 
(cf. Ingold e Vergunst, 2008; Hall, Ram e Shoval, 2018).

Poupar emissões de CO2 converteu-se numa preocupação social de muitas 
pessoas, também dos turistas, que optam por mobilidades com redução de 
emissões de CO2, daí que os seus percursos sejam feitos a pé, em bicicleta, ca-
rro elétrico, etc. (cf. Pechlanere, Demetz e Scuttari, 2015). A pegada ecológica 
é uma preocupação cada vez maior em muitos visitantes, conscientes do efeito 
que a sua mobilidade e presença gera nos destinos e no planeta. Promover 
um turismo sustentável e responsável significa também promover hábitos de 
mobilidade de baixo carbono e beneficiar o meio ambiente o máximo possível. 
Em centros urbanos, 40% das emissões de gases com efeito estufa resultam da 
mobilidade (cf. Gaspar, 2018: 45). Mas a realidade mostra ainda muita insus-
tentabilidade na mobilidade. Segundo um estudo do Instituto da Mobilidade 
e dos Transportes (IMT, 2014), em 2011, as deslocações casa-trabalho e casa-
escola na cidade de Vila Real estavam distribuídas conforme se apresenta no 
gráfico da figura 23, com o modo automóvel a representar mais de 70% das 
deslocações quotidianas no município.

Definimos como mobilidades turísticas suaves um conjunto de práticas tu-
rísticas de mobilidade sustentável (Page, 2007: 178) como as de andar a pé, 
peregrinar, turiperegrinar ou deslocar-se sem emitir gases contaminantes, 
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Figura 23. Distribuição das deslocações casa-trabalho e casa-escola por modo de 
transporte em Vila Real (2011)

Fonte: INE (2011)

onde se inclui também a deslocação em bicicleta. Como meio de transporte 
quotidiano e turístico, a bicicleta é cada vez mais importante (cf. Cox, 2015). 
Nalguns países como Espanha já se vendem mais bicicletas do que carros.

O cicloturismo tem vindo a crescer significativamente em toda a Europa na 
última década, ao mesmo tempo que a rede transeuropeia de cicloturismo tem 
vindo a densificar-se (cf. Pechlanere, Demetz e Scuttari, 2015), sobretudo na 
Europa mais central onde a prática de cicloturismo é mais antiga, fruto do gra-
dual aumento do investimento da União Europeia no financiamento de pro-
jetos de redes cicláveis. Esta densificação e maior conetividade internacional 
das redes cicláveis atrai cada vez mais cicloturistas, sobretudo para as regiões 
mais rurais onde os ativos associados à natureza, fator diferenciador para este 
perfil de turista, são mais relevantes. Um dos fatores que igualmente potencia-
rá o aumento do cicloturismo está relacionado com a evolução das bicicletas 
elétricas, tanto em termos tecnológicos, como em termos de quota de mercado 
nas vendas na Europa. Esta tendência levará a uma fluidificação da tradicio-
nal segmentação do mercado ciclável e potenciará o acesso de um grupo mais 
alargado de utilizadores a rotas maiores e mais diversificadas. Neste contexto, 
os territórios de orografia mais complexa e clima mais severo, tradicionalmen-
te procurados por ciclistas para fins mais associados ao desporto (ciclismo de 
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montanha), passarão a ser acessíveis a públicos mais abrangentes, sendo ex-
pectável um aumento do segmento do ciclismo de excursão (trekking).

Para uma efetiva fruição dos turistas pelas regiões mais naturais é funda-
mental a estruturação de uma rede de rotas cicláveis de âmbito regional que 
assegure a conexão entre os principais centros urbanos e as zonas mais natu-
rais. As rotas cicláveis, com interesse turístico, têm uma abrangência supra-
municipal assegurando a continuidade do traçado, entre municípios, e devem 
assumir uma imagem transversal uniforme de fácil interpretação quer ao nível 
da sinalética, quer dos suportes de informação física e digital e preferencial-
mente, deverão ter a respetiva marca registada. Devem ser reconhecidas pelas 
populações locais como ativos de interesse do território, assim como pelas em-
presas turísticas como recursos potenciadores dos seus serviços associados aos 
segmentos de Cycling,

Reconhecendo o potencial do cicloturismo para a região, o Turismo do 
Porto e Norte, desenvolveu recentemente um guia das “Ciclovias, Ecovias e 
Ecopistas na Região do Norte” que, agregando num único documento infor-
mação de 82 locais cicláveis em 49 municípios da região, desenvolve uma es-
tratégia de promoção conjunta destes ativos de modo a potenciar o aumento 
do fluxo turístico à região Norte e, ao mesmo tempo, ter uma oferta integrada 
que permita aumentar a permanência dos turistas em locais com este tipo de 
equipamentos.

Também ao nível os operadores, se têm registado iniciativas no âmbito da 
mobilidade suave elétrica, como é o caso da empresa “Bike in Portugal”, lidera-
da pelo empresário João Lopes, que organiza um dos seus circuitos no Douro 
(“Bike in Douro”) –cf. http://bikeinportugal.pt/en/ ), utilizando bicicletas elé-
tricas todo terreno para conhecer o país em contato direto e próximo com a 
natureza, sendo muito procurada por seniores e adultos de origem estrangeiro, 
segundo o relato do seu promotor. Além de mais, apresenta um produto cha-
mado “Bike in Douro”, que oferece 5 dias em bicicleta desde Entre-os-Rios, a 
passar pelo Alto Douro Vinhateiro e com chegada a Almeida, num total de 
300 km e integrando alimentação e alojamento em unidades de turismo rural.

Outro exemplo de atração do Douro para a prática da bicicleta é o evento 
cicloturístico “Love Tiles Douro Granfondo 2018”, que decorrerá a 6 de maio de 
2018. Esta é uma prova de ciclismo para todos, parte de Peso da Régua, passa 
por Sabrosa, Alijó, São João da Pesqueira, Tabuaço e Armamar, regressando à 
Régua. A prova está dividida em três distâncias: minifondo (50km), mediofon-
do (114km) e gran-fondo (160km). O número de participantes costuma ser de 
4000 ciclistas.
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10.1. A oferta turística de mobilidade suave no Douro

Do ponto de vista da oferta turística de mobilidade suave na região do 
Douro, podemos afirmar que dos 19 municípios integrantes, todos eles apre-
sentam roteiros e percursos sinalizados para caminhadas e percursos cicláveis 
que permitem desfrutar e conhecer o território de maneira próxima e íntima. 
Estes percursos (rotas, itinerários, caminhos, trilhos, pistas, ecopistas…) fo-
ram criados recentemente desde finais dos anos 1990, e todos os municípios 
têm apostado neste tipo de desenhos e marcas no território para uso local e 
também turístico. Vejamos alguns exemplos, a risco de não poder oferecer 
todo o catálogo:

•	 Torre de Moncorvo: trilho da Serra do Reboredo e Ecopista do Sabor; 
trilho da rota das Maias (Cabeça Boa e Torre de Moncorvo); rota dos 
sobreiros em Torre de Moncorvo, em junho. Rota dos Cerieiros em To-
rre de Moncorvo, em janeiro. Na aldeia de Felgueiras, com 9km de ex-
tensão, de dificuldade média e caraterizado pela tradição do fabrico de 
cera nessa aldeia;

•	 Vila Nova de Foz Côa e outros municípios: Grande Rota do Vale do 
Côa: Vila Nova de Foz Coa até a nascente do rio: 196 km. Web: www.
atnatureza.org;

•	 Vila Real: Percursos pedestres de Biodiversidade de Vila Real (Fojo do 
Lobo, Vale do Corgo Norte, Alvão, Três Aldeias, Mineiro, Carvalhal de 
Gontães, Floresta do Marão, Douro Vinhateiro). Web: http://www.cm-
vilareal.pt/bio_diversidade. -Ecopista ao Luar em Vila Real, 7 de julho 
de 2017, 11 km pela ecopista, desde o Largo da Estação, com ajuda da 
Associação de Caminheiros de Vila Real;

•	 Santa Marta de Penaguião: Caminhada Noturna em Santa Marta de Pe-
naguião (julho). A primeira edição foi em 2013. A 4ª Caminhada Notur-
na “Do Douro ao Marão”, do Município de Santa Marta de Penaguião, 
contou com mais de 1000 participantes, de 8 a 9 de julho de 2017 (fonte: 
Vivadouro, julho de 2017, p. 27);

•	 Alijó: Trilho das “Fragas Más” (São Mamede de Ribatua) e trilho da 
“Senhora da Cunha” (São Mamede de Ribatua, Carlão-Amieiro), ambos 
do concelho de Alijó e enquadrados no Parque Natural Regional do Vale 
do Tua. O primeiro foi inaugurado em 2 de dezembro de 2017 e o se-
gundo no dia 9 de dezembro (fonte: Vivadouro, dezembro 2017, p. 26);

•	 Sernancelhe: IV Caminhada e Trail Solidário “Castanheiro em Flor”, 9 
de julho em Sernancelhe;

•	 Peso da Régua: EDP Meia Maratona Douro Vinhateiro, 12ª edição em 
junho de 2017. Contou com mais de 20.000 participantes (fonte: Ferrei-
ra, 2017: 6);

•	 Carrazeda de Ansiães: Trilho do Senhor da Boa Morte, em Carrazeda 
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de Ansiães, inaugurado o dia 29 de julho de 2017, integrado na Rede 
de Percursos Pedestres do Parque Natural Regional do Vale do Tua. O 
trilho é resultado de uma parceria entre a CM de Carrazeda de Ansiães, 
a Junta de Freguesia de Castanheiro do Norte e da Naturthoughts – Tu-
rismo de Natureza (fonte: Vivadouro, julho de 2017, p. 5);

Estes são apenas alguns exemplos de como a oferta de mobilidades suaves 
para conhecer o Douro tem aumentado exponencialmente nos últimos tem-
pos. Por outro lado, os agentes turísticos locais começam a perceber que este 
tipo de produtos e experiências turísticas são do interesse, agrado e procura 
por parte dos turistas estrangeiros, como assim nos confessam vários empre-
sários e técnicos de turismo da região.

Que sentido tem criar estes trilhos sinalizados? Pois bem, muitos deles 
justificam-se pela ideia da sustentabilidade e também do turismo, ainda que 
sirvam também ou até mais aos próprios habitantes locais, elevando a sua 
qualidade de vida. Cria-se assim uma narrativa, um relato temático para o 
turismo que refuncionaliza e ressignifica o território. Replica-se um modelo 
global para produzir particulares diferenças territoriais nos destinos turísti-
cos. Trilhos, caminhos sinalizados, rotas e itinerários culturais e naturais for-
mam, na sua diversidade, um conjunto de experiências e produtos turísticos 
em rede, que convertem os destinos turísticos em cenários para turista ver, 
mobilizar-se, conhecer, cheirar, contemplar e desfrutar com vários sentidos. 
Eles são resultado de um processo de seleção de elementos naturais, culturais 
e patrimoniais que se valorizam e criam uma linha de pontos ou atrações a 
visitar. De acordo com o antropólogo Javier Hernández Ramírez (2015: 113), o 
boom automobilístico e turístico, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, 
estão interligados e tem possibilitado a criação de rotas culturais. Ambos ma-
terializam um sistema social de valores com base na autonomia individual e 
familiar, a independência, a mobilidade e a possibilidade de exploração de um 
território livres de muitas pressões.

Há muitos tipos de rotas (ex. terrestres, marítimas, fluviais…), ainda que 
em todas elas predominam alguns elementos constantes: infraestruturas de 
alojamento, restauração, miradouros, guias, sinalização, mapas, navegadores, 
GPS, etc. Um dos suportes de apoio das rotas e trilhos são os miradouros, 
isto é, pontos onde contemplar esteticamente a panorâmica de um território 
ou paisagem turística desde uma altura que nos permite desenhar um quadro 
impressivo e aparentemente totalizador da paisagem. Deles, os miradouros, 
está o Douro cheio. O visual é um elemento muito desenvolvido na prática 
e consumo turísticos e é através destes miradouros que se produz uma apro-
priação imagética (ex. fotografias, filmagens, selfies…) da paisagem e dos te-
rritórios que logo é divulgada intensivamente nas redes sociais com efeitos na 
promoção e comercialização do produto e das suas experiências memoráveis 
e emoções associadas.
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Muitas das rotas são desenhadas em áreas rurais ou rururbanas, e com uma 
ideia de tempo, espaço e ritmo diferente da do mundo de procedência dos 
visitantes. A maioria das rotas tentam divulgar uns determinados atributos e 
singularidades do destino de acordo com as regras globais do mercado turís-
tico e dos interesses dos visitantes (cf. Hernández Ramírez, 2015: 116). Estas 
vias para atrair visitantes costumam utilizar um marketing cheio de lugares 
comuns nos que se ressalta um passado congelado face ao contemporâneo vivo 
e dinâmico, uns conteúdos pouco diferenciais e uma repetição de fórmulas tu-
rísticas rotineiras. Por meio de rotas e itinerários culturais, a geografia turística 
dos destinos adquire uma retórica sobre a paisagem e o território que permite 
diferentes leituras por parte dos visitantes e visitados.

As rotas turísticas são uma receita universal para narrar e tematizar territó-
rios e destinos particulares. As rotas apresentam também uma diversidade de 
situações e podem ser temáticas ou monográficas, mistas e genéricas, ou sobre 
atributos (ex. cinema, literatura…), mas todas elas resinificam o território a 
modo de collage e em função muitas vezes dos valores alóctones (cf. Herrero, 
2011) confrontados com valores e visões autóctones. As rotas e itinerários cul-
turais foram desenvolvidos nos anos 1980 e 1990 pelo Conselho de Europa e 
pela UNESCO (cf. Hafele, 2013). O Conselho de Europa foi criado em maio de 
1949, tem como sede Estrasburgo (França), e integra hoje 47 membros.

As rotas, os caminhos sinalizados e os itinerários culturais aparecem agora 
impulsados por muitas organizações públicas e privadas, havendo um pouco 
por todo lado. Em Portugal estão em um processo de expansão. Um exemplo 
são as rotas pedestres, que envolvem elementos culturais e naturais, tanto as 
pequenas rotas (PR) como as grandes rotas (GR). Uns 198 dos 308 municí-
pios do país já têm homologadas alguma rota -21GR e 246PR- (cf. http://www.
fcmportugal.com/Percursos.aspx). O registo de um percurso pedestre e a atri-
buição da numeração é feita a pedido da Entidade Promotora e fica condicio-
nado às Normas da federação de Campismo e Montanhismo de Portugal que 
têm por objetivo principal a uniformização de critérios para a sua criação e 
implantação assim como para a promoção e desenvolvimento do pedestrianis-
mo (cf. http://www.fcmportugal.com/). A sua orientação é mais desportiva e 
de sociabilidade do que outras perspetivas mais patrimonialistas, culturalistas, 
naturalistas e historicistas, e de acordo com a Federação de Campismo e Mon-
tanhismo de Portugal, um percurso pedestre homologado é:

 “uma instalação desportiva identificada pelas marcas GR (Grande Rota), 
PR (Pequena Rota) ou PL (Percurso Local), com o respetivo Número de 
Registo, e que possui a Marca de Homologação atribuída pela FCMP. Obe-
dece a exigências precisas no tocante ao traçado, marcação e manutenção, 
nomeadamente no que respeita à segurança dos praticantes e à preservação 
do meio. É um itinerário sinalizado no terreno através de marcas da FCMP, 



Acessibilidades e mobilidades turísticas no Douro76

geralmente em ambientes naturais e/ou ao longo de caminhos tradicionais. 
Estes percursos só serão válidos se estiverem homologados pela FCMP. (cf. 
http://www.fcmportugal.com/files/PercursosPedestres/RHPP_vWeb.pdf).

Também podemos definir estes percursos como itinerários de visita orga-
nizados, nos quais não se apresenta apenas uma sequência de atrações a serem 
visitadas, procurando-se também, realizar uma leitura sociocultural do terri-
tório. Este plano de visitas deve ter em conta que as atrações não servem por si 
sós, precisando de valorização sociocultural, de comunicação e interpretação, 
de reconhecimento da sua importância e relevância (De Menezes, 2002). Um 
itinerário ou rota cultural seria, portanto, um caminho sinalizado, através do 
qual se interpretam elementos culturais do meio ambiente, não apenas para os 
visitantes como também para os locais, sem descurar a sua vertente de edu-
cação patrimonial e ambiental. Alguns itinerários apenas unem pontos de in-
teresse turístico-patrimonial, mas outros são caminhos históricos que têm em 
atenção não apenas os pontos de interesse como a própria via e a experiência 
do seu percurso. Para isso é necessário construir uma narrativa temática, isto 
é, um relato e um storytelling sobre o território em questão.

As rotas culturais representam metaforicamente e metonimicamente um 
território – destino turístico. Elas não são uma simples soma de informações 
abundantes ou uma acumulação de pontos de interesse, elas são também uma 
reflexão subjetiva, um retrato e um espelho de um território (Doctor Cabrera, 
2000: 68) e as suas identidades. As rotas turístico-culturais podem apresentar 
a imagem do “glorioso passado” de um local, mostrando a fachada pública do 
sítio com base em mitos e estereótipos que mascaram uma complexa realida-
de mais além das aparências. Como alternativa, os roteiros podem mostrar a 
história local, o presente e a sua relação local-global, podem falar desde expe-
riências humanas concretas e o quotidiano, contar o bonito e o feio, interpretar 
o passado e o presente, e ensinar interculturalmente alguns aspetos da face 
privada ou background do local visitado (Dahles, 1996).

10.2. O exemplo do Caminho Português Interior de Santiago de 
Compostela (CPIS)

Para melhor compreender as mobilidades turísticas suaves analisamos nes-
ta seção um caso de estudo, o CPIS, que nos permitirá aprofundar na relação 
entre rotas culturais de peregrinação, sustentabilidade e novas paisagens ru-
rais. O CPIS atravessa a paisagem do Douro e entendemos por paisagem um 
conceito que é empregue na Convenção Europeia da Paisagem, isto é, “designa 
uma parte do território, tal como é apreendida pelas populações, cujo carácter 
resulta da ação e da interação de fatores naturais e/ou humanos” (União Eu-
ropeia, 2000). 
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Os caminhos de Santiago de Compostela têm como antecedente os antigos 
viajantes para o “fim da terra” na Galiza (Cunha, 1995; 2001; 2005; 2011; 2013; 
2014; 2017) e hoje converteram-se em um modelo global de desenvolvimento 
de rotas turístico-culturais. Os caminhos de Santiago são hoje um símbolo da 
identidade europeia e também uma estratégia de desenvolvimento turístico 
identitário local, regional, nacional e internacional. 

Em Portugal, os antigos caminhos romanos foram usados pelos peregrinos 
na Idade Média e Moderna (Brochado de Almeida e Brochado de Almeida, 
2011: 15). O Caminho Português Interior de Santiago (CPIS) percorre 205 qui-
lómetros de Viseu até Chaves, no território português, e 182 desde a fronteira 
com a Galiza (Vilarelho da Raia) até Santiago de Compostela, utilizando a Via 
da Prata (Verín – Ourense – Santiago de Compostela). O CPIS apresenta uma 
particularidade diferencial em relação a outros caminhos de Santiago, que é o 
facto de ser uma via de sentido duplo, permitindo aos peregrinos caminhar a 
Santiago de Compostela (Norte de Portugal, na Galiza) ou a Fátima (centro de 
Portugal) em sentido inverso para o Sul.

A sua revitalização no século XXI teve como inspiração: a) um livro do 
professor Arlindo Magalhães Ribeiro da Cunha (1995) sobre a história dos 
caminhos portugueses de Santiago; b) uma caminhada feita num troço deste 
caminho em 2000 de Cidadela de Aguiar até Sabroso de Aguiar; c) uma expo-
sição de fotografias sobre os caminhos jacobeus feita em Vila Pouca de Aguiar 
em 2011; d) a assinatura, em 7 de abril de 2011, de um protocolo de coope-
ração entre os municípios do CPIS para homogeneizar a sinalética da rota. 
Portanto, foi a partir de inícios do século XXI que se iniciou uma colaboração 
muito estreita entre os municípios portugueses que atravessa a rota, para criar 
um produto-experiência-itinerário de turismo cultural e de peregrinação. São 
oito os municípios portugueses envolvidos neste projeto: Viseu, Castro Daire, 
Lamego, Peso da Régua, Santa Marta de Penaguião, Vila Real, Vila Pouca de 
Aguiar e Chaves.

A liderança do projeto é da responsabilidade da Câmara de Vila Pouca de 
Aguiar, dos seus políticos, especialmente Ana Rita Dias (Vice-presidente da 
Câmara Municipal) e dos seus técnicos de turismo, especialmente Catarina 
Chaves. O primeiro passo deste projeto de cooperação intermunicipal e trans-
nacional foi identificar, com bases históricas, o traçado da rota. O segundo 
passo foi sinalizar a rota, e o terceiro foi a criação de “albergues” para hospedar 
os peregrinos cada 30-35 quilómetros. Em 24 de abril de 2012 celebrou-se a 
primeira caminhada oficial desta nova etapa de revitalização do CPIS. Sublin-
har também que o projeto CPIS está integrado numa rede de cooperação in-
ternacional dos caminhos de Santiago (Federação Europeia dos Caminhos de 
Santiago, 2016) e na mais recente Federação Portuguesa dos Caminhos de San-
tiago. Nas palavras de uma das suas responsáveis: “O Caminho Interior Portu-
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guês é um caminho recente… o objetivo é não criar um produto de massas… é 
perigoso” (Catarina Chaves, 06-04-2016, conferência na UTAD em Vila Real).

Figura 24. Mapa do CPIS

Fonte autorizada: http://www.caminhosantiagoviana.pt/caminhointerior.html

O percurso do CPIS é pouco frequentado, anualmente com poucos pere-
grinos no Caminho (378 em 2015, 327 em 2016 e 338 em 2017 segundo dados 
da Oficina do Peregrino da Catedral de Santiago, cf. https://oficinadelperegri-
no.com/estadisticas/), sendo mais frequentado na primavera e no verão eu-
ropeu (março – setembro). De todas formas temos que fazer uma matização 
sobre esta fonte oficial da Igreja Católica de Santiago de Compostela. Ela não 
concetualiza o Caminho Português Interior como unidade estatística e em re-
lação com os pontos de saída dos peregrinos só refere dois, Viseu e Chaves, 
além de incluir milhares de peregrinos na categoria “resto de Portugal”. Por 
outro lado, alguns dos peregrinos não levam credencial de peregrino e não 
levantam a compostelana (documento oficial que acredita ter realizado a pe-
regrinação) pelo que não integrariam estas estatísticas oficiais. De acordo com 
dados recolhidos por nós, desde janeiro de 2012 até julho de 2016, dormiram 
no albergue de Almargem (Viseu) 245 peregrinos. Uma cifra que dá ideia da 
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pouca frequência e da intimidade cultural desta experiência de peregrinação. 
O processo de criação do Caminho Português Interior de Santiago de Com-
postela tem um potencial contributo para a sustentabilidade dos espaços rurais 
do interior centro e norte de Portugal através de mobilidades suaves e verdes. 
Ele é um construtor de paisagens e parte também delas.

Contrariamente a outros caminhos de Santiago, o CPIS é ainda recente e 
muito pouco procurado, o que não diminui o seu potencial, destacadamente 
através da remotivação de outros peregrinos que perfazem os caminhos mais 
procurados (o Caminho Francês e o Caminho Português da Costa). Importa 
aqui relembrar o crescimento da procura peregrina nos caminhos de Santiago 
de Compostela. Assim, em 1986 chegaram a Santiago de Compostela 2.491 
peregrinos (a pé, em bicicleta ou a cavalo), em 1997 foram 25.179, em 2016 
chegaram 277.854 peregrinos e em 2017 atingiu-se o número de 301.036 (fon-
te: Oficina do Peregrino da Catedral de Santiago, https://oficinadelperegrino.
com/estadisticas/), dados que mostram o rápido processo de globalização do 
fenómeno jacobeu, da massificação de algum dos caminhos, da sua multipli-
cação e difusão global como rota cultural modelo. De acordo com a mesma 
fonte, dos peregrinos que chegaram em 2017: 147.867 (49,12%) são mulheres 
e 153.169 (50,88%) homens. A pé chegaram 278.490 (92,51%), em bicicleta 
21.933 (7,29%), a cavalo 417 (0,14%) e 43 (0,01%) em cadeira de rodas. Os 
caminhos que percorreram os peregrinos em 2017 são apresentados no gráfico 
da figura 25.

Figura 25. Distribuição de peregrinos pelos diferentes caminhos de Santiago

Fonte: Elaboração própria com base em https://oficinadelperegrino.com/estadisticas/
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Tabela 11. Caraterísticas gerais dos troços do CPIS percorridos

Fonte: Elaboração própria com base em trabalho de campo e trabalho documental

Troço

Distân-
cia

Duração 
a pé Sinalética

Adequação 
para bici-

cletas

Adequação 
para 

cavalos

Fontes de 
água

(km) (horas)

1. Farminhão 
– Viseu

20 5h
Setas amarelas, placas 

metálicas e vieira
Sim Sim Sim

2. Viseu – Al-
margem

18 5h
Setas amarelas, placas 

metálicas e vieira
Sim Sim Sim

3. Almargem 
– Fareja

28 9h
Setas amarelas, placas 

metálicas e vieira
Sim Sim Sim

4. Fareja – 
Penude

26 8h Setas amarelas Sim Sim Sim

5. Penude – 
Santa Mar-
ta de Pena-
guião

22 5h Setas amarelas

Sim, bicicleta 
de montanha 
com dificul-

dades

Sim, algumas 
partes 

com difi-
culdades

Problemas

6. Santa Mar-
ta – Vila 
Real

17 6h
Setas amarelas e 

placares de ma-
deira

Sim Sim Problemas

7. Vila Real – 
Samardã

12 3h30 Setas amarelas

Sim pela 
ciclovia; não 
pelo caminho 

oficial;

Sim Sim

8. Samardã – 
Pedras Sal-
gadas

26 5h30
Setas amarelas e placas 

metálicas
Sim Sim Sim

9. Pedras 
Salgadas – 
Vidago

12 2h45
Setas amarelas e placas 

metálicas
Sim, mas com 
dificuldades

Sim Sim

10. Vidago – 
Chaves

20 5h
Setas amarelas e placas 

metálicas
Sim Sim Sim

11. Chaves – 
Verín

26 6h
Setas amarelas e placas 

metálicas
Sim Sim Sim
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Voltando ao CPIS, este percorre um caminho transnacional, que de janeiro 
a agosto de 2016 percorremos na parte portuguesa, aquela que atravessa a re-
gião do Douro. Posteriormente temos repetido a pé alguns dos troços (ex. Vila 
Real – Escariz, Moura Morta - Mezio) com colegas, alunos, docentes, turipere-
grinos e caminheiros. Na tabela abaixo detalhamos alguns aspetos observados 
durante os percursos.

Em complemento desta análise do percurso gostaríamos de salientar al-
gumas das motivações de quem caminha por esta rota, aqueles que denomi-
namos turiperegrinos, dos quais entrevistamos em profundidade uns 32 por-
tugueses (cf. Pereiro, 2018). Os motivos de escolha do CPIS são múltiplos e 
articulados: espirituais, religiosos, culturais, de curiosidade, recomendação de 
amigos e proximidade com o seu lugar de residência (identificação local), a 
diferença com outros caminhos de Santiago, o convívio, a amizade, o desafio e 
a prática de desporto. Estes motivos apresentam-se de forma articulada, pouco 
segmentada e multimotivacional, a diferença de outras tipologias. Por outro 
lado, eles são particularmente biográficos e pessoais, sem fácil generalização, 
não opondo turismo e peregrinação, nem religião com turismo. Um exemplo 
é que cerca de um 10% caminharam sem credencial de peregrino, deixando a 
um lado o reconhecimento que a Igreja Católica outorga a quem faça o camin-
ho por motivos de fé católica, espirituais ou culturais.

10.3. O exemplo da antiga linha de comboio do Corgo (Régua – 
Vila Real)

As mobilidades suaves entram em debate na transformação das antigas lin-
has de comboio em caminhos pedestres e cicláveis. Alguns antigos caminhos 
de ferro redefiniram a sua função como caminhos pedestres e cicláveis, como 
o exemplo das Vias Verdes em Espanha. Mas longe de ser apenas uma refun-
cionalização, estas transformações representam uma reconversão do território 
que atravessa. Sem embargo, no caso da linha do Corgo (rio afluente do Dou-
ro), estamos perante uma antiga linha dos caminhos-de-ferro (Régua – Vila 
Real – Chaves) que foi encerrada em março de 2009 e desmantelados os seus 
carris e travessas em 2010, após uma queixa à REFER de Paula Silva, à data, Di-
retora Regional da Cultura do Norte. O resultado foi a criação de um caminho 
de terra batida muito bom para caminhar, andar de bicicleta e contemplar a 
grande beleza do vale do rio Corgo. O caminho não está sinalizado para visi-
tantes, mas alguns habitantes locais e alguns visitantes conhecem, exploram e 
percorrem.

No nosso caso percorremos 23 quilómetros a pé, durante 5 horas, em 15 de 
abril de 2017, desde a Régua até Vila Real (cf. https://pt.wikiloc.com/trilhas-
trekking/regua-vila-real-antiga-linha-do-comboio-17238437). O trajeto é de 
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subida moderada, passando dos 131 metros de altitude (Régua), até os 493 
(Vila Real). Enquanto miradouro privilegiado do vale do Corgo, a rota passa 
em aldeias e estações hoje abandonadas, sendo ideal para um turismo histó-
rico e de nostalgia. O percurso também permite reconhecer as paisagens e as 
culturas agrícolas do vale do Corgo, um delimitador e marcador territorial na 
região do Douro. Já próximo de Vila Real, o caminho passa por baixo da ponte 
da autoestrada A4 (Porto – Vila Real – Bragança) e, logo após, ao lado do cam-
pus da UTAD (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro) em Vila Real, 
pouco antes de atravessar a ribeira das Toirinhas e culminar na antiga estação 
de comboios de Vila Real.

Se é verdade que os visitantes procuram caminhos para caminhar e conhe-
cer o Douro (ex. trilho de São Cristóvão do Douro entre Provesende e o Pin-
hão; ou o Parque Biológico da Serra das Meadas em Lamego), este não está no 
mapa turístico do Douro, ainda que apresente um alto potencial turístico no 
nosso entender. Paradoxalmente há procura e não há oferta. E até os informa-
dores do posto de turismo da Régua desconhecem como orientar o visitante 
que quer fazer o percurso, um percurso com alguns riscos na primeira parte 
que discorre por estrada e numa ponte do comboio desmantelada parcialmen-
te a modo de ferida no território do Douro.

Falamos antes do potencial turístico desta linha e por extensão de muitos 
caminhos pedestres sinalizados ou não no Douro. Sublinhar aqui que desde os 
anos 1990 há uma mudança nos visitantes em relação ao contacto com a natu-
reza e a paisagem cultural. Eles querem algo mais do que alojamento e alimen-
tação, querem experiências emocionais de contato intercultural e de contato 
com a natureza, algo que proporciona este tipo de roteiros que se podem fazer 
autoguiados e que nalguns casos apresentam formas de interpretação do terri-
tório como painéis interpretativos. Esta mobilidade turística no destino, além 
de sustentável do ponto de vista ambiental, é também sustentável do ponto 
de vista social e cultural. Mais além dos debates e dos desejos das populações 
locais de recuperar a linha de comboio, está o direito a utilizar e desfrutar deste 
recurso que pode ser estratégico para articular um turismo mais sustentável.
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CAPÍTULO III

O TURISMO DE PROXIMIDADE 
(NACIONAL E IBÉRICA)
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11. O Que é o turismo de proximidade Ibérico?

A Região do Norte integra oito sub-regiões (NUTS III) - Alto Trás-os-Mon-
tes, Ave, Cávado, Douro, Entre Douro e Vouga, Grande Porto, Minho-Lima e 
Tâmega – numa área de cerca de 21 278 km² (24 por cento do continente). Tem 
144 quilómetros de costa atlântica e é a região portuguesa com maior área de 
fronteira. Tem uma população estimada em 3,7 milhões de habitantes (1/3 da 
população nacional), sendo que cerca de 38 por cento da população jovem 
nacional está concentrada na Região. O Norte de Portugal é composto por 86 
concelhos e 2.026 freguesias. O Norte interior de Portugal faz fronteira com Es-
panha (com a Galiza a Norte e com Castilla y León a Leste). No caso do Douro 
(NUT III), este território faz linhas de fronteira com a comunidade autonó-
mica espanhola de Castilha e León, mais em concreto com o distrito de Sala-
manca, através do município português de Freixo de Espada-a-Cinta. No caso 
da Galiza, ainda que mais longe do Douro, este não deixa de ser de interesse e 
atrativo para os galegos (cf. Observatório Transfronteiriço Norte de Portugal 
– Galiza, online em http://www.ccdr-n.pt/regiao-norte/observat%C3%B3rio-
transfronteiri%C3%A7o). Esta particularidade é muito importante para en-
tender o turismo transfronteiriço que regiões como o Douro recebe.

A fronteira é um instrumento dos estados nação para afirmar as identida-
des nacionais, e também um instrumento ideológico de construção e organi-
zação de diferenças sociais e culturais. A fronteira tem servido como limite e 
barreira, mas agora e desde a entrada na União Europeia em 1986 dos dois es-
tados ibéricos, esta fronteira está cada vez mais a esbater-se, passando a haver 
“outras fronteiras”. Por outro lado, os habitantes da fronteira luso-espanhola 
(“raia”, “raya”) moldaram sempre estrategicamente a fronteira em função dos 
seus interesses e necessidades (ex. o contrabando, fuga à guerra colonial, refu-
giados, etc.) construindo pontes, portas e portelos, e tornado esta em algo mais 
permeável (cf. Pereiro, Risco e Llana, 2008; Cairo Carou, 2018).

Neste sentido, o turismo de proximidade transnacional ou transfronteiriço 
é um elemento essencial para entender as acessibilidades e mobilidades turís-
ticas do Douro (cf. Observatorio cultural de la frontera Duero – Douro, http://
www.terraduero.info/). Ele transforma o sentido das fronteiras luso-espa(ñ)
(nh)olas, tornando estas mais porosas e redesenhando os mapas cognitivos 
e experiências ibéricos. O turismo transfronteiriço é muito importante para 
Portugal em geral, pois Espanha é dos nossos principais mercados emissores. 
Ele integra também fenômenos que não podemos descurar como os visitantes 
de dia ou excursionistas e os passageiros em trânsito, ou o envio de milhares de 
turistas dos cruzeiros fluviais do Douro em visita de dia desde Barca de Alva 
– Veja de Terrón à cidade espanhola de Salamanca (fonte: observação pessoal 
e confirmação oral dos motoristas da empresa Douro Azul). Entendemos por 
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turismo transfronteiriço ou de proximidade transnacional (cf. Zimmermann, 
2001; Pereiro, 2018) aquele turismo de relação interétnica que atravessa a fron-
teira motivado pela atração do outro e as suas expressões culturais.

12. Os fluxos turísticos entre Espanha e Portugal

Em 2017, os principais mercados turísticos estrangeiros de Portugal foram 
por esta ordem: Reino Unido, Alemanha, Espanha, França, Holanda, Brasil, 
EUA, Irlanda, Itália e Polónia. No total contabilizaram 12.671.456 turistas e 
41.611.471 dormidas. Mas se focamos a análise dos dados na região Norte de 
Portugal, na qual se enquadra o Douro, os principais mercados turísticos es-
trangeiros de 2017 foram por esta ordem: Espanha, França, Brasil, Alemanha, 
Reino Unido, Itália, EUA, Holanda, Bélgica, Suíça. No total para a região Norte 
estamos a falar de 2.030.730 de turistas internacionais e de 4.250.767 de dor-
midas, o que destaca a maior importância dos espanhóis no Norte de Portugal. 
Espanha é considerado um mercado estratégico para as políticas do turismo 
em Portugal, especialmente a partir do PENT (Plano Estratégico Nacional do 
Turismo) de 2007 (cf. Turismo de Portugal, 2007). E mais além das estatísti-
cas, comprovamos diariamente a presença de espanhóis através da observação 
participante do excursionismo (visitantes de dia) e do turismo (prenotações), 
principalmente de galegos e castelhanos, em qualquer cidade do Norte de Por-
tugal (cf. Pereiro, 2018): Porto, Braga, Guimarães, Viana do Castelo, Chaves, 
Vila Real, Bragança. Os espanhóis protagonizaram em 2017 umas 916.457 
dormidas no Norte de Portugal, face às 588.271 dos franceses e as 452.313 dos 
brasileiros (cf. Turismo de Portugal -Travel BI, 2018)

No sentido contrário (Portugal – Espanha), Portugal apenas representava 
em 2012 um 3,2% do mercado turístico recetivo espanhol, composto maiori-
tariamente por britânicos, alemães, franceses, nórdicos, italianos e holandeses 
(ITE, 2013: 95). E se desagregamos os dados, vemos como Portugal é o princi-
pal mercado emissor estrangeiro para comunidades autónomas como a Galiza 
ou Extremadura, e o segundo em Castela e Leão, todas elas fronteiriças com 
Portugal. (ITE, 2013: 155). Ainda assim, consideramos que este dado oculta a 
intensidade, volume e frequência do excursionismo (visitas de dia) português 
em Espanha, especialmente na Galiza:

 “Como es lógico suponer, los principales mercados emisores de excursionistas 
fueron Francia y Portugal, por su proximidad, con un 60% y un 24% del flujo, 
respectivamente. Su evolución fue contraria, protagonizando el primero un 
ascenso del 1,5% y el segundo un retroceso del -10,4%, el más importante en 
valor absoluto” (ITE, 2013: 16). 

 “El motivo trabajo tuvo especial relevancia en Portugal, donde el 24,5% de 
los turistas que nos visitan lo hacen por negocios, hecho condicionado por la 
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cercanía de ambos mercados. Al mismo tiempo, este mercado fue junto con 
Francia donde más peso tuvieron los viajes por motivos personales y familia-
res” (ITE, 2013: 30). 

A continuação propomo-nos apresentar e analisar alguns dados sobre os 
fluxos transfronteiriços hispano-lusos, contextualizar o Douro neste cenário 
de turismo de proximidade transnacional e fazer uma análise sumária do que 
representam. Esta não é uma tarefa fácil, devido a dificuldade em obter dados 
fiáveis com séries temporais adequadas ao problema. O Observatório Trans-
fronteiriço Espanha-Portugal só existe a partir da Cimeira Ibérica de 2001 e, 
portanto, só temos dados posteriores a essa data. Um dado fundamental é a 
demografia, dado que em 2013 Portugal tinha cerca de 10,5 milhões de ha-
bitantes (0,5% menos do que em 2012) e Espanha tinha 46,7 milhões (0,2% 
menos do que em 2012) –fonte: (OTEP, 2015: 11). Espanha é assim, para Por-
tugal, um dos mais importantes países turísticos emissores, especialmente no 
Norte de Portugal.

Gostaríamos de começar por apresentar um indicador de mobilidade 
transfronteiriça ibérica relativo à intensidade do trânsito de veículos nas 69 
passagens fronteiriças entre Espanha e Portugal. Não podem ser interpretados 
obviamente interpretados na sua totalidade como turismo, é um dado que nos 
proporciona uma orientação sobre em que regiões ibéricas se produzem maio-
res mobilidades. Faltaria saber também em que sentidos, algo que os dados 
públicos não proporcionam. O trânsito de veículos entre Espanha e Portugal 
entre 2003 e 2008 e em 2012 e 2015 nas passagens transfronteiriças apresenta-
se na tabela 12.

Tabela 12. Evolução do trânsito de veículos entre Espanha e Portugal (tráfego mé-
dio diário)

Fonte: Observatório Transfronteiriço Espanha/Portugal (2009, 2015 e 2017)
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Em 2015 cruzavam a fronteira luso-espanhola aproximadamente 69.600 
veículos diários, menos 9,6% relativamente aos 77.038 de 2011 e menos 20,1% 
relativamente aos 87.113 de 2008. Existem 15 pontos de passagem principal, a 
maior parte concentrados na fronteira luso-galega, que é a fronteira mais atra-
vessada de toda a raia luso-espanhola. A fronteira entre Barca d’Alva e Vega Te-
rrón (La Fregueneda) não aparece desagregada nos registos, o que implica não 
ter dados de detalhe deste eixo Duero/Douro. Relativamente aos autocarros, 
em 2012 havia em média 440 autocarros a atravessar as diferentes fronteiras 
por autoestradas e autovias, segundo a Direção Geral de Estradas do Ministé-
rio de Fomento de Espanha (Observatório Transfronteiriço Espanha-Portugal, 
2015). A evolução geral do trânsito transfronteiriço diminuiu a partir de 2007, 
o que mostra o efeito da crise económica e o alto preço dos combustíveis (cf. 
https://www.indexmundi.com/pt/pre%C3%A7os-de-mercado/?mercadoria=
petr%C3%B3leo-bruto&meses=300) nas mobilidades. No total e para o ano 
2012 estaríamos a falar de 51 milhões de pessoas que se movimentam por es-
trada em ambos sentidos entre Espanha e Portugal (cf. OTEP, 2015: 79).

Relativamente ao trânsito de passageiros através de comboio, e ainda que 
não afetando diretamente o Douro, o relatório nº 7 do Observatório Trans-
fronteiriço Espanha-Portugal (2015) refere que  existem atualmente 3 linhas 
ferroviárias utilizadas para o transporte internacional de passageiros na fron-
teira entre Espanha e Portugal: Porto-Valença-Vigo e  Lisboa-Vilar Formoso-
Madrid, fornecidas através de associação entre a CP e a RENFE, e uma terceira 
Lisboa-Vilar Formoso-Irún/Hendaya, gerida apelas pela CP desde 2013.

Entre 2008 e 2015, e de acordo com o relatório nº 8 do Observatório Trans-
fronteiriço Espanha-Portugal (2017), o transporte de passageiros por ferrovia 
entre Portugal e Espanha cresceu 25,4%, o que equivale a 45,5 mil passagei-
ros. Ainda assim, quando compara a série histórica, o transporte de passa-
geiros por ferrovia sofreu uma diminuição de 16,1% (28,8 mil passageiros) 
entre 2008 e 2012, ano em que se alcançou o valor mínimo de passageiros 
para a serie histórica estudada, invertendo desde então, passando a  crescer 
continuamente até 2015, quando se atinge o valor máximo da série histórica 
estudada com 224,5 mil passageiros, o que representou um crescimento de 
49,5% entre 2012 e 2015. Este crescimento de passageiros é explicado, segundo 
o mesmo relatório, pelo aumento de passageiros das três linhas ferroviárias ci-
tadas anteriormente, durante o ano de 2014, mas especialmente pelo aumento 
de cerca de 30 mil passageiros na linha Porto – Vigo, nesse mesmo ano. De 
resto, nesta ligação Porto-Valença-Vigo, opera desde julho de 2013 o Comboio 
Celta (comboio de alta velocidade que estabelece ligações diárias em ambos os 
sentidos, com um tempo total de viagem de 2 horas e 15 minutos. Acrescem 
ainda as ligações diárias em ambos os sentidos que unem Porto-Vigo através 
de transbordo em Valença, incluídas na oferta interregional (IR) da CP e da 
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oferta Regional da RENFE. A CP realiza ainda uma ligação diária interna-
cional em horário noturno para Madrid (Lusitânia Comboio Hotel) e Irún 
com ligação ao TGV com destino a Paris (SUD). Esta oferta internacional está 
articulada e estende-se ao Porto e Aveiro, através de uma ligação de serviço 
Intermunicipal entre Porto Campanhã -Coimbra B-Porto Campanhã” (fonte: 
OTEP, 2015: 43-44).

No que diz respeito ao movimento de pessoas entre Portugal e Espanha 
através da via aérea as dinâmicas são distintas. Segundo fontes de AENA cita-
dos pelo relatório OTEP (2015), em 2005 voaram entre os dois países 2.048.000 
passageiros, e em 2012, um total de 3.079.030 passageiros voaram entre os dois 
países, o que representa um aumento significativo de um 50% no total da série 
2005-2012, apenas com um ligeiro descenso entre 2007 e 2009, épocas de crise 
económica internacional, especialmente dura nos dois países, e outro entre 
2011 e 2012 de 182.000 passageiros. Em jeito de sumário, em 2012, 46,16 mil-
hões de passageiros circularam em carro entre Portugal e Espanha em ambos 
sentidos, 4,67 milhões em autocarro, 0,15 milhões em comboio, 3,08 milhões 
em avião. Portanto o trânsito por estrada representou o 93,7% das mobilidades 
de passageiros entre os dois Estados ibéricos.

Outra boa fonte para entender, e não apenas para medir, as mobilidades 
transfronteiriças entre Espanha e Portugal é o Barómetro de Opinião Hispano-
Luso (CASUS, 2009), realizado pela Universidade de Salamanca e o ISCTE 
(Lisboa). O relatório de 2009 conclui que, dos portugueses inquiridos, 84% 
tinha visitado Espanha e 30% de duas a cinco vezes. Dos espanhóis, apenas 
metade dos inquiridos tinha visitado Portugal, dos quais 60% tinha repetido 
a experiência. Inferimos assim que os portugueses procuram e visitam com 
mais frequência Espanha, do que os espanhóis Portugal. As viagens turísticas 
transfronteiriças vão para além da fronteira física e administrativa e nas últi-
mas décadas têm aumentado as distâncias de viagem, devido à melhoria nas 
redes de comunicações em Portugal. Além disso, os visitantes já não só medem 
distâncias em quilómetros, mas sim em tempo, daí que quando falamos em tu-
rismo de proximidade transfronteiriça estamos a falar de, aproximadamente, 2 
horas de viagem entre o ponto de origem e de destino.

O Turismo de Portugal realizou um grupo de debate em 20 de julho de 
2016 com alguns agentes do turismo espanhol, com o intuito de construir 
uma estratégia do turismo português 2017-2027 após auscultação dos prin-
cipais agentes turísticos nacionais e dos mercados estratégicos estrangeiros. 
As principais conclusões a que chegaram, algumas delas diretamente focadas 
na questão das acessibilidades e mobilidades, foram estas (cf. http://estrategia.
turismodeportugal.pt/sites/default/files/Focus%20Group%20Internacional_
conclusoes.pdf):
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•	 O conhecimento sobre Portugal em Espanha ainda é muito superficial. 
Importa dar conta das muitas coisas que há para fazer;

•	 A riqueza histórica e cultural de Portugal em Espanha ainda é descon-
hecida. A cultura é um grande ativo que tem que ser conhecido e que 
importa comunicar bem. Coimbra poderia ser notícia;

•	 Para os espanhóis, turismo em Portugal é, sobretudo, Lisboa – Alfama, 
Baixa e Belém. Importa promover outros locais da capital e fazer da Ci-
dade de Lisboa uma alavanca para o turismo na Região;

•	 Portugal é um país que as pessoas gostam, mas não o vendem da melhor 
forma. Nem sempre sabem vender o potencial que têm e não é apenas 
em Espanha;

•	 Existem boas ligações aéreas Portugal-Espanha e o número de passagei-
ros tem vindo a crescer, sobretudo, no segmento negócios;

•	 O Turismo rural e de habitação podem ser alavancas para promover o 
turismo na região centro;

•	 Os espanhóis mudam a sua perceção sobre Portugal quando visitam o 
país e ficam rendidos às pessoas, à gastronomia e aos pueblos do norte 
e centro;

•	 Há muitíssimas oportunidades no norte do país que ainda estão por 
descobrir;

• É necessário melhorar as ligações e coordenação rodoferroviária que 
potenciem a mobilidade dos turistas fora dos grandes centros;

•	 A informação sobre mobilidade e transporte dentro do país é quase 
inexistente para os turistas. Por exemplo, não se tem a perceção de que 
o Alentejo fica tão perto de Lisboa;

•	 A oferta de Turismo Rural em Portugal é claramente superior à oferta 
em Espanha;

•	 Para os espanhóis, Portugal é... Autenticidade | Amabilidade | Boa Gen-
te | Hospitalidade | Qualidade | País por descobrir | Cultura e Tradição;

•	 Devem ser criadas melhores condições para city breaks em cidades 
como Coimbra ou Aveiro;

Em jeito de síntese, os fluxos turísticos entre Espanha e Portugal são impor-
tantes para a região do Douro, mas também afirmamos que a realidade destes 
fluxos é diferente da que acontece entre a Galiza e Portugal. Na realidade esta-
mos ainda numa fronteira que se olha de costas, também no caso da promoção 
turística, como, por exemplo, podemos comprovar no caso do “Observatorio 
Cultural de la Frontera Duero - Douro” (cf. http://www.terraduero.info/). Este 
observatório, na sua página web, apenas realiza promoção dos municípios do 
lado espanhol (províncias de Zamora e Salamanca), em língua espanhola e só 
promove um mercado semanal português em Trabanca, o primeiro domingo 
de cada mês. Portanto há muito ainda que caminhar para quebrar fronteiras.
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13. Mobilidades e procura turística espanhola do Douro a par-
tir de dados dos postos de turismo

Nesta seção vamos apresentar e analisar alguns dados da procura dos postos 
de turismo da região do Douro, fornecidos pelos próprios postos14. O objetivo 
é compreender não apenas um indicador de procura turística da região como 
é a visita aos postos de turismo, como a dimensão que a procura espanhola 
tem na região, para assim melhor compreender a mobilidade turística trans-
fronteiriça de proximidade ibérica. Sublinhar aqui que apesar da revolução 
tecnológica ser tão importante no turismo, e a informação turística online ser 
cada vez maior, melhor e mais acessível, a procura do contato pessoal com 
os informadores turísticos locais continua acrescendo como demostraremos 
a continuação.

O fio condutor e foco central desta seção será o volume da mobilidade tu-
rística espanhola até a região do Douro. Noutros trabalhos abordaremos de 
forma central a problemática da informação turística na região. Sublinhar 
também que apresentação e análise que se seguem são feitas de uma forma um 
tanto impressionista e desigual, isso é devido entre outros a vários fatores: a) as 
diferentes maneiras de registar e concetualizar os visitantes; b) as diferentes ca-
tegorias, variáveis e desagregações de dados utilizados pelos postos de turismo 
na recolha de informações sobre os visitantes; c) as diferentes séries de registo 
devido a diferentes origens na abertura do posto de turismo; d) os diferentes 
horários semanais e anuais de abertura dos postos de turismo, o que provoca 
diferenças notáveis no número de visitantes recebidos neles; e) as dificuldades 
em ter funcionários que abram os postos durante toda a semana, especialmen-
te ao fim de semana. Dos 19 municípios do Douro (NUT III) dispomos de 
dados de 15 municípios com postos de turismo. A continuação organizamos a 
nossa análise em vários eixos territoriais, nomeadamente:

•	 O eixo fronteiriço com Castela e Leão (Freixo de Espada-a-Cinta; Vila 
Nova de Foz Côa e Torre de Moncorvo);

•	 O eixo mais interior de Carrazeda de Ansiães, São João da Pesqueira, 
Murça, Alijó, Sabrosa;

•	 O eixo mais urbano de Vila Real, Peso da Régua e Lamego;
•	 O eixo oeste da região do Douro: Meão Frio e Santa Marta de Penaguião;
•	 O eixo do Douro Sul com os casos de Armamar e Tabuaço.
•	 O eixo fronteiriço com Castela e Leão

Relativamente à procura turística espanhola e à mobilidade turística trans-

14 Queremos agradecer a generosidade dos responsáveis pelos postos de turismo do Douro, os 
municípios, os vereadores e os técnicos de turismo destes pelo fornecimento de dados muito 
valiosos para esta análise.
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fronteiriça, começaremos por um caso bem significativo, Freixo de Espada-a 
Cinta, localizado na mesma fronteira com a vizinha Espanha (província de 
Salamanca – Comunidade Autonóma de Castela e Leão). Em 2014 recebeu 
2.423 visitantes, 732 deles eram espanhóis, o que mostra a atração do Douro 
pelo vizinho castelhano. Em 2015 recebeu 4.392 visitantes, 1.624 espanhóis. 
Em 2016 o posto abriu só meio horário e diminuiu drasticamente o número de 
procuras. Sublinhar que do ponto de vista da classificação da procedência em 
2014 e 2015 este posto diferencia entre portugueses, estrangeiros e espanhóis, 
como categorias identitárias diferenciais. Portugueses, espanhóis, franceses e 
ingleses são as nacionalidades que mais procuram este posto de turismo em 
2016.

Outro de caso de estudo importante é Vila Nova de Foz Côa, município 
fronteiriço do ponto de vista territorial com Castela e Leão (Espanha). Vila 
Nova de Foz Côa tem como um dos seus principais atrativos turísticos um 
museu centrado na arte rupestre da região e um parque arqueológico rupestre 
que foi declarado pela UNESCO património da humanidade em 1998, algo 
que muitas vezes se esquece na promoção turística do Douro. O museu do Côa 
abriu em 31 de julho de 2010 e tinha recebido até dezembro de 2017 um total 
de 206.542 visitantes (figura 26).

Figura 26. Número de visitantes no Museu do Côa

Fonte: Fundação Côa Parque

Por outro lado, a série evolutiva de visitantes do posto de turismo de Vila 
Nova de Foz Côa mostra a relação entre os visitantes nacionais (62%) e estran-
geiros (38%). Esta evolução mostra uma tendência moderada a aumentar as 
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visitas. A maioria dos visitantes nacionais deste município concentra-se nos 
meses de junho a setembro e de março a setembro no caso dos estrangeiros 
(tabela 13).

Tabela 13. Distribuição mensal do número de visitantes (nacionais e estrangeiros) 
nos posto de turismo de Vila Nova de Foz Côa e Torre de Moncorvo em 2016

Fonte: Postos de turismo e elaboração própria

Lamentavelmente não dispomos de dados mais desagregados sobre a pro-
cedência dos visitantes. Outro caso de estudo, ajudará a aprofundar esta va-
riável, nomeadamente Torre de Moncorvo, paradigma do turismo transfron-
teiriço, relativamente próximo de Vila Nova de Foz Côa e da fonteira com 
Castela e Leão (Espanha) (tabela 14). 

Em 2014, 3.480 turistas visitaram o posto de turismo de Torre de Moncor-
vo, dos quais 2.828 eram portugueses e 652 eram estrangeiros. Dos estrangei-
ros, 179 viajaram desde Espanha (Castela e Leão, Galiza, Madrid e Astúrias 
essencialmente). Em 2015, 3.827 turistas visitaram este posto de turismo, dos 
quais 2.827 eram portugueses e 1.000 estrangeiros. Dos estrangeiros, 281 eram 

Município

Proveniência  Portugal Estrangeiro Portugal Estrangeiro

JAN 251 203 75 26

FEV 222 99 100 26

MAR 1.296 490 482 63

ABR 611 403 743 107

MAI 697 400 217 138

JUN 1.215 799 816 99

JUL 1.467 900 162 143

AGO 1.967 1.601 799 265

SET 1.075 595 280 130

OUT 498 345 104 89

NOV 292 115 143 70

DEZ 144 77 66 11

Total Anual 9591 5950 3921 1156

Evolução 
mensal

Vila Nova de Foz Côa Torre de Moncorvo
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Tabela 14. Visitantes estrangeiros e nacionais do posto de turismo de Torre de 
Moncorvo em 2016

PAÍS JAN FEV MAR ABR MAI JUN. JUL. AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

CASTELA E 

LEÃO
11 11 2 24 4 20 26 12 5 44 159

GALIZA 3 3 6 12 7 4 35

ASTÚRIAS 2 5 2 1 6 6 1 1 24

MADRID 3 10 6 19

RESTO DO PAÍS 2 4 3 16 1 1 27

Total ESPANHA 2 11 16 10 26 9 38 70 19 11 45 7 264

FRANÇA 5 8 4 64 58 26 42 153 48 15 1 424

BRASIL 1 4 1 10 6 13 16 12 2 2 4 71

INGLATERRA 1 8 5 9 16 8 11 4 4 66

ALEMANHA 1 4 3 7 6 5 12 15 53

BELGICA 1 2 2 2 10 14 4 15 1 51

HOLANDA 2 7 7 10 4 4 6 10 50

GRECIA 5 15 2 22

SUIÇA 2 2 5 5 2 4 2 22

CANADÁ 2 4 11 2 19

ISRAEL 12 2 2 2 18

SUÉCIA 2 2 2 8 2 16

E. U. A 2 2 3 4 2 13

DINAMARCA 2 4 6 12

LITUANIA 10 2 12

ITÁLIA 2 1 2 2 4 11

NORUEGA 2 4 2 8

AUSTRALIA 3 2 5

ÁUSTRIA 4 4

ESCÓCIA 2 2 4

REP. CHECA 2 2 4

BULGARIA 2 2

ESLOVÀQUIA 2 2

ESTÓNIA 2 2

FINLANDIA 2 2

NOVA ZELÂN-

DIA
2 2
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Tabela 14 (cont.). Visitantes estrangeiros e nacionais do posto de turismo de Torre 
de Moncorvo em 2016

PAÍS JAN FEV MAR ABR MAI JUN. JUL. AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

REP: SUL AFRI-

CANA
2 2

ROMENIA 2 2

URUGAI 2 2

IRLANDA 1 1

RUSSIA 1 1

TOTAL- ES-

TRANGEIROS
26 26 63 107 138 99 143 265 130 89 70 11 1.167

TOTAL- PORTU-

GAL
75 100 482 743 217 816 162 799 280 104 143 66 3.987

MINHO 6 21 81 19 4 604 12 229 5 13 68 4 1 066

TRÁS-OS-MON-

TES
30 18 34 571 96 94 19 20 2 6 35 24 949

BEIRAS 1 43 166 63 14 33 15 224 70 9 14 6 658

PORTO (cidade) 27 5 52 31 89 25 32 73 73 38 12 22 479

Grande PORTO 100 18 7 19 12 106 3 17 6 288

LISBOA (cidade) 3 6 35 16 5 28 19 89 47 10 7 2 267

VALE DO TEJO 1 3 10 5 2 12 15 37 5 3 2 95

ALGARVE 1 1 38 6 44 3 2 95

ALENTEJO 3 5 1 11 31 1 52

DOURO 7 4 13 2 4 5 35

MADEIRA 2 2

AÇORES 1 1

Fonte: Município de Torre de Moncorvo

espanhóis, principalmente de Castilla y Léon (149), o que revela a visitação 
transfronteiriça de proximidade. Em 2016, registaram-se 5.154 visitantes no 
posto, 3.987 portugueses e 1.167 estrangeiros. Dos estrangeiros, 424 eram da 
França, 264 eram de Espanha, 71 brasileiros, 66 ingleses e 53 alemães. De entre 
os espanhóis, 159 eram de Castilla y León, 35 galegos, 24 de Madrid e 19 das 
Astúrias.

13.1. O eixo interior do Douro

Incluímos neste eixo mais interior os postos de turismo de Carrazeda de 
Ansiães, São João da Pesqueira, Murça, Alijó, Sabrosa. Pelo posto de turismo 
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do município de Sabrosa, terra de origem de Fernão de Magalhães, passaram 
em 2016 apenas 774 visitantes e na loja de turismo de Provesende 2.193 visi-
tantes (figura 27).

Um caso interessante de desagregação de dados é o posto de turismo de 
Alijó, que desagrega o dado dos emigrantes portugueses retornados. A figura 
28 mostra a evolução de visitantes de 2000 (abriu em julho) a 2016. Com base 
nos dados de 2016 frisamos como entre os estrangeiros os que mais visitaram o 
posto de turismo de Alijó foram os franceses (164), os alemães (52), os ingleses 

Figura 27. Visitantes passantes nas lojas de turismo de Sabrosa e Provesende

Fonte: Município de Sabrosa

Figura 28. Evolução da procura do posto de turismo de Alijó 2000-2016

Fonte: Posto de turismo de Alijó
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(40), os espanhóis (34), os holandeses (28), os canadianos (27) e os estado-
unidenses (26).

O posto de turismo de Carrazeda de Ansiães só começou a funcionar em 
setembro de 2014. Em 2015 recebeu 1.033 visitantes e em 2016 um total de 
918. Em 2016 só 81 visitantes eram estrangeiros e os restantes 837 portugueses. 
Um dado interessante fornecido por este posto é que 621 visitantes chegam a 
Carrazeda durante a semana e 297 aos fins-de-semana.

No posto de turismo de Murça, um dos municípios mais a Norte na região 
do Douro, só apresentam dados de 2015, com 97 visitantes recebidos, france-
ses e espanhóis na maior parte. No de São João da Pesqueira, no coração do 
Douro, a evolução da procura do posto foi a que se apresenta na tabela 15 e a 
distribuição da procedência em 2016, dos 4.570 visitantes, foi a que consta da 
figura 29.
Tabela 15 Evolução de visitantes do posto de turismo de São João da Pesqueira 

(2008-2016)

Fonte: Município de São João da Pesqueira

E a distribuição mensal em 2016 permite-nos observar qual é a época alta 
e baixa da procura turística do Douro (tabela 16).

13.2. O eixo mais urbano do Douro: Vila real, Régua e Lamego

A nova loja interativa do turismo de Vila Real oferece-nos dados desde a 
sua abertura em maio de 2015 até a atualidade (figura 30). Em 2015 recebeu 
11275 visitantes e em 2016 foram 11774 visitantes (portugueses, franceses, es-
panhóis, ingleses, alemães, brasileiros…). A distribuição mensal permite-nos 

São João da Pesqueira

Total
2008 3187
2009 2483
2010 2509
2011 3439
2012 3443
2013 3307
2014 4695
2015 6069
2016 4570

Posto de Turismo

Origem

Ano

Evolução 2008-2016
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Figura 29. Distribuição do número de visitantes no Posto de turismo de São João 
da Pesqueira (2016)

Fonte: Município de São João da Pesqueira

Tabela 16. Distribuição mensal da procura no posto de turismo de São João da 
Pesqueira em 2016

Fonte: Município de São João da Pesqueira

Município São joão da Pesqueira

Proveniência (Total)

JAN 113
FEV 167

MAR 341
ABR 250
MAI 295
JUN 636
JUL 364

AGO 600
SET 1.196
OUT 316
NOV 148
DEZ 144

Total Anual 4.570

Evolução mensal
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Figura 30. Distribuição mensal do número de visitantes do posto de turismo de 
Vila Real em 2016

Fonte: Município de Vila Real e elaboração própria

inferir qual a época alta na cidade de Vila Real, porta de entrada do Douro, 
que vai de maio a outubro.  O posto de turismo de Vila Real segue o padrão de 
receber mais visitantes estrangeiros do que portugueses, com destaque para os 
franceses e espanhóis por igual medida.

Com mais detalhe vamos analisar o caso do posto de turismo de Peso da 
Régua, ao pé do rio Douro, local muito visitado pelos turistas fluviais. Se os 
postos de turismo de Foz Côa e de Torre de Moncorvo recebem mais visitantes 
nacionais do que estrangeiros, Peso da Régua é bem ao contrário. Esta inversão 
converte esta localidade num lugar de procura turística internacional muito 
importante no Douro, com um grande salto a partir de 2014. E se desagrega-
mos dados por países de procedência podemos analisar qual a nacionalidade 
dos visitantes (figura 31).

A seguir a França e Inglaterra, Espanha é o país com maior número de 
visitantes do posto de turismo da Régua. Ao pé da Régua, temos o posto de 
turismo de Lamego, que recentemente ocupa um novo edifício e passou a ser 
uma Loja Interativa do Turismo do Porto e Norte de Portugal. A evolução da 
sua procura entre 2009 e 2016 foi a que consta da tabela 17.

Como no caso da Régua, em Lamego, o posto de turismo é mais visitado 
por estrangeiros do que por portugueses. Em 2016 a hierarquia de nacionali-
dades dos visitantes foi esta: França (3830), Espanha (1307), Inglaterra (1264), 
Bélgica (763), Alemanha (640), EUA (536), Brasil (408), Áustria (376), Canadá 
(342), etc. Portanto, os espanhóis são os segundos estrangeiros que mais pro-
curaram este posto de turismo em 2016.
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Tabela 17. Evolução da procura dos postos de turismo de Lamego e Peso da Régua

Fonte: Postos de turismo e elaboração própria

Figura 31. Nº de visitantes do posto de turismo de Peso da Régua por país de pro-
cedência

13.3. O eixo oeste da região do Douro: Mesão Frio e Santa Marta 
de Penaguião.

O posto de turismo de Mesão Frio é localizado mais ao Oeste na região do 
Douro. Mesão Frio é um pequeno município que representa uma das entradas 
para o Douro (NUT III) vindo da área metropolitana do Porto. O seu posto 
de turismo teve a seguinte evolução no número de visitantes acolhidos (tabela 
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18). As nacionalidades que mais procuraram este posto de turismo em 2016 
foram ingleses, franceses, brasileiros, espanhóis, alemães e holandeses.

Já o posto de turismo de Santa Marta de Penaguião oferece-nos dados de 
2015 e 2016. Em 2015 recebeu 296 visitantes e em 2016 um total de 299 visitan-
tes. O posto está integrado na rede de lojas interativas de TPNP.

Tabela 18. Evolução da procura do posto de turismo de Mesão Frio 2008-2016

Fonte: Posto de turismo de Mesão Frio e elaboração própria

Portugueses Estrangeiros

2008 1.014 625
2009 714 557
2010 745 685
2011 366 388
2012 470 400
2013 420 441
2014 564 674
2015 426 410
2016 430 261

Origem

Ano

Evolução 2008-2016

Posto de Turismo Mesão Frio

13.4. O eixo do Douro Sul

No Douro Sul destacamos dois municípios: Armamar e Tabuaço. O posto 
de turismo de Armamar recebeu em 2016 um total de 1.005 visitantes. Lo-
calizado no Douro Sul e afastado dos grandes centros de interesse turístico 
do Douro, alimentado por uma paisagem de macieiras e não pela típica dos 
vinhedos do Douro, este posto de turismo desagrega os seguintes dados: ho-
rário de chegada ao posto, número de visitantes, nacionalidade, sexo, tipo de 
transporte e motivo da visita. O tipo de transporte dominante nas respostas é 
o automóvel próprio, o carro, ainda que há também visitantes que estão a pé 
e em bicicleta. A maioria dos visitantes deste posto são portugueses e entre os 
estrangeiros destacam os franceses, havendo poucos espanhóis nos registos.

O posto de turismo de Tabuaço apresenta dados de evolução positiva de 
2010 a 2016 refletida na tabela 19. Aqui, diferentemente de outros municípios 
do Douro, a procura turística do posto é mais nacional do que estrangeira. De 
entre os estrangeiros, a hierarquia de procura é esta: França, Inglaterra e EUA, 
Alemanha, Espanha, Brasil, Holanda, Bélgica, Austrália, Itália, Finlândia, Is-
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Tabela 19. Evolução da procura do posto de turismo de Tabuaço 2010-2016

Fonte: Posto de turismo de Tabuaço e elaboração própria

Portugueses Estrangeiros

2008
2009
2010 266 210
2011 537 195
2012 1.016 359
2013 1.056 475
2014 1.364 643
2015 1.294 588
2016 1.443 1.038

Origem

Ano

Evolução 2008-2016

Posto de Turismo Tabuaço

rael, etc. Segundo os dados de 2016, a época alta em Tabuaço é de agosto a 
outubro. 
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CAPÍTULO IV

A PERCEÇÃO DOS AGENTES 
TURÍSTICOS SOBRE A MOBILIDADE E 

ACESSIBILIDADE TURÍSTICA 
DO DOURO
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14. Introdução: Longe de quê?

Neste viver em sociedades em movimento e mobilidades que definem criti-
camente as nossas identidades, há um elemento essencial a considerar que é a 
perceção social sobre a distância entre localidades e pontos, medida subjetiva-
mente em tempo. O espaço é neste sentido significado e representado em tem-
po, que comprime de certa forma este. Esta perceção converte as mobilidades 
em experiências humanas de sentido e distância espácio-temporal relativas. 
Um exemplo é a perceção social entre o litoral e o interior Norte de Portugal, 
ou também no caso da Galiza. Ela integra elementos objetivos, e também sub-
jetivos, cognitivos e afetivos. Desta forma afirmamos e posicionamos o que 
está longe ou perto em base a padrões e modelos de perceção mediados pela 
cultura.

Neste quadro, o que nos interessa neste capítulo é abordar as perceções que 
os agentes turísticos da região do Douro apresentam sobre a acessibilidade até 
a região e as suas mobilidades internas. Uma região sobre a qual a ciência (cf. 
Mesquita Pina, 2003), a literatura (cf. Alves, 2013) e a literatura de viagens (cf. 
Veloso et al., 2010) carregaram as suas tintas sobre a sua inacessibilidade:

 “La verdad es que está lejos: Inglaterra, Lisboa y hasta la propia Vila Real, 
de donde esta mañana partió el viajero. En el centro del río y a esta hora, con 
el señor Pereira al timón del barco y el tren silbando a lo lejos, el mundo está 
tan lejano que el viajero entiende que el hombre no haya salido de aquí, ni 
siquiera para ir a ver a sus hijos…” (Llamazares, 1998: 188).

 “Antes era más bonito – dice el barquero, girando. –¿Antes? – Antes de que 
hicieran los pantanos –dice, mirando a lo lejos-. Aunque también tenía más 
peligro.” (Llamazares, 1998: 189).

 “La carretera que va a Favaios es parecida a la de Sabrosa, con la que forma 
una uve que trepa por las montañas en torno al río Pinhão. En realidad es la 
misma, sólo que en Pinhão se parte: una sube hacia Sabrosa, y, desde allí, ha-
cia Vila Real, y la otra lo hace hacia Murça, pasando por Favaios y Alijó. De 
manera que desde una se ve la otra, en la ladera opuesta del valle, trepando 
entre los viñedos… el paisaje es tan hermoso que parece un paraíso” (Llama-
zares, 1998: 192-193).

Mas também é certo que o relativo isolamento, a distância histórica com o 
litoral e os centros de poder geopolítico, não são suficientes para ter uma per-
ceção atávica ou míope sobre as mobilidades migratórias históricas que enri-
queceram a região do Douro, um exemplo desta perceção de fluxos e conexões 
transnacionais é o seguinte discurso oficial:

 “Apesar das dificuldades de deslocação no território e no próprio rio Dou-
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ro, este foi sempre um corredor de passagem de povos e culturas. Desde o 1º 
século DC, os romanos estruturaram o território assim como introduziram 
técnicas de plantação da vinha e de produção do vinho. A fixação de ordens 
religiosas no final da Idade Média, nomeadamente os cistercienses, deixou 
marcas expressivas na paisagem. O comércio do vinho do Porto trouxe no-
vas culturas ao Douro, sobretudo a partir do século XVII, enquanto o vale 
foi atraindo gentes vindas de fora, nomeadamente galegos para participar 
nos trabalhos da vinha” (Folheto 15 Anos Douro Património Mundial, Ses-
são Evocativa, 14 de dezembro de 2016, p. 7).

E as mobilidades internas na região, sempre difíceis do ponto de vista his-
tórico, hoje muito melhoradas do ponto de vista das rodovias e autoestradas, 
foram representadas habitualmente nas suas dificuldades. O calor, as curvas 
e a orografia difícil são os três tópicos mais recorrentes nos relatos turísticos 
sobre o Douro (cf. Ferreira, 2014), algo que também podemos pensar como 
uma mais-valia para quem procura sítios relativamente sossegados. Mas lon-
ge disso, os políticos e habitantes locais lutaram historicamente pela melhora 
nas redes de mobilidade interna e externa da região, pela conetividade com o 
litoral e outros eixos.

Por outro lado, estamos a viver um processo de redefinição, refuncionali-
zação e resinificação de antigas vias de comunicação, o que gera discursos e 
representações controversas e complexas. Na região algumas das antigas linhas 
dos caminhos-de-ferro são reconvertidas em ecovias e ecopistas para camin-
har e andar de bicicleta, tanto para visitantes como para locais:

 “Larguei Torre de Moncorvo pela ecopista que foi construída onde antes 
existira a linha de caminho-de-fero do Sabor. Ainda lá estão os apeadeiros e 
as placas PARE ESCUTE E OLHE. A antiga estação de Larinho, onde Lauro 
António, baseando-se no romance de Vergílio Ferreira, filmou em 1978 a 
cena da partida de António de Manhã Submersa para o seminário, estava 
recuperada e com um café no interior” (Ferreira, 2014: 77).

Mas estas mudanças não estão isentas de impulsos, resistências e adap-
tações. Há quem pense que é a morte da esperança de recuperar o comboio, e 
também há outros que pensam nas oportunidades de desenvolvimento turís-
tico a partir dessas atrações, umas atrações que chocam com certos valores e 
mundividências locais relativos a ideia de caminhar e andar de bicicleta:

 “Éramos muito pobres. Agora ninguém precisa de andar a pé. Você não 
arranja um carrito barato?” (Idoso da Junqueira, citado em Ferreira, 2014: 
76).
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15. A perceção dos agentes sociais sobre a mobilidade e a aces-
sibilidade no Douro

Esta seção tem como objetivo analisar as perceções sociais sobre a aces-
sibilidade e a mobilidade no destino Douro. Para isso, numa primeira fase, 
vamos tomar como referência central um seminário que organizamos em 24 
de maio de 2017 no Auditório de Ciências Florestais da UTAD, no qual parti-
ciparam agentes sociais do turismo diretamente envolvidos nas problemáticas 
das mobilidades turísticas do Douro. O seminário contou com representantes 
de TPNP (Turismo do Porto e Norte de Portugal), AETUR (Associação de 
Empresários Turísticos do Douro e Trás-os-Montes), CIM Douro (Comuni-
dade Intermunicipal do Douro), Rodonorte, Barcadouro – Rota do Douro, 
Comboios de Portugal, Dourowalk, Dourototal e da Douroazul.

A Organização das Nações Unidas (ONU) e a Organização Mundial do 
turismo (OMT) proclamaram 2017 como o Ano Internacional do Turismo 
Sustentável para o Desenvolvimento. Para assinalar a data, o DESG associou-
se à equipa de investigação do CETRAD-DOUROTUR, em torno do semi-
nário “Acessibilidades e Mobilidades turísticas no Douro”. No dia 24 de maio 
de 2017 realizámos no CETRAD (Centro de Estudos Transdisciplinares para 
o Desenvolvimento, cf. https://www.cetrad.utad.pt/) este seminário de debate 
sobre as acessibilidades e mobilidades turísticas no Douro.

Foto nº 1: Sessão de abertura: Carlos Fonseca (Diretor do DESG), Alberto Baptista 
(Pró-Reitor dos Projetos Estruturantes da UTAD) e Manuel Luís Tibério (Pres-
idente da ECHS)

Autoria: Gonçalo Mota (UTAD-CETRAD)
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O seminário, enquadrado no dia do DESG (Departamento de Economia, 
Sociologia e Gestão da UTAD), foi coordenado por Ricardo Bento, Xerardo 
Pereiro, Edgar Bernardo e Vitor Rodrigues, investigadores do projeto DOU-
ROTUR. No seminário participaram oradores convidados, investigadores e 
agentes sociais turísticos da região do Douro e do Norte de Portugal:

•	 Alberto Tapada (Representante da AETUR)
•	 Alexandre Guedes (Representante de TPNP)
•	 Paulo Noronha (Representante da CIM Douro)
•	 Pedro Matos (Representante da empresa DouroWalk)
•	 Mário Correia (Representante da empresa Dourototal)
•	 Marlene Agostinho (Talent4Cruising – Grupo Douro Azul)
•	 Matilde Costa (Representante de Barcadouro – Rota do Douro, turope-

rador fluvial)
•	 Mário Barata (Representante da RODONORTE)
•	 João Maurício (Representante da CP – Comboios de Portugal)

Consideramos que, se um destino turístico, como o Douro, quer realmente 
converter-se num destino turístico inteligente e criativo, tem que ter como base 
a interconexão entre os seus agentes turísticos, criar uma cultura de trabalho 
cooperativo e em rede. Este foi também um objetivo implícito deste seminário, 
isto é, ir construindo uma comunidade de prática colaborativa entre investi-
gadores da UTAD, estudantes de turismo e os agentes turísticos da região por 
meio do uso da cimentação social. O resultado pretendido é a criação de um 
ecossistema turístico denso e bem coordenado para enfrentar os desafios pre-
sentes e futuros. Neste sentido juntar conhecimento e inovação, investigação e 
partilha de saberes, é o melhor caminho. Uma comunidade de prática como a 
que tentamos construir com este projeto DOUROTUR, é um grupo humano 
que partilha uma história, ideias e objetivos, com base na confiança e na cola-
boração para construir interesses coletivos sólidos e solidários.

Outros objetivos do seminário foram apresentar e debater as acessibilida-
des turísticas do destino Douro, bem como as mobilidades internas dentro do 
destino. A acessibilidade é um fator essencial da oferta e procura turística do 
destino, que condiciona a posição geoestratégica dentro do mercado global do 
turismo. A partir do projeto DOUROTUR pretendemos dialogar e apresentar 
análises, estratégias e propostas de ação concretas que permitam compreender, 
entender e transformar positivamente as acessibilidades ao destino Douro.

De igual modo, também nos parece importante pensar o desenho de uma 
cultura de mobilidade turística dentro de um destino Douro mais sustentável, 
multimodal e responsável. Para caminhar e atingir esses objetivos envolvemos 
agentes turísticos chave no planeamento estratégico das mobilidades turísticas 
do Douro (fluviais, rodoviárias, aéreas, pedestres, férreas, cicláveis, etc.). As-
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petos como os efeitos da eletrificação da linha do comboio Porto-Régua foram 
focados no debate, sem descurar outras problemáticas de grande importância 
na região, como o transporte fluvial. A organização do transporte público e 
a sua interação com o turismo na região, bem como a influência do túnel do 
Marão no turismo foram, também, objeto de atenção.
Foto nº 2 e nº 3: Xerardo Pereiro e Ricardo Bento (UTAD – CETRAD, coorganiza-

dores do seminário)

Autoria: Gonçalo Mota (UTAD-CETRAD)

No primeiro painel do seminário, subordinado ao tema das acessibilidades 
até o destino Douro, Alexandre Guedes (TPNP) propôs posicionar o Douro 
a escalas diferentes para pensar as mobilidades turísticas, tendo em atenção a 
delimitação imprecisa do Douro e a relatividade do espaço-tempo em relação 
com as distâncias. De acordo com esta ideia, este técnico superior mostrou o 
mapa de voos do aeroporto do Porto (99 voos, 21 países, 63 cidades) com a 
seguinte distribuição territorial enquanto aos fluxos: 93% Europa, 5% África e 
2% Américas. Além do mais, também colocou um exemplo da difícil mobili-
dade interna no destino Douro: Do Pópulo ao Pinhão (30,3 km) demoram-se 
38 minutos de carro. Por último, também afirmou que a distribuição das dor-
midas no Douro, está em íntima relação com as redes rodoviárias.

Posto isto, Alberto Tapada (AETUR), falou dos diferentes patamares e ol-
hares para analisar a questão. O primeiro problema, segundo ele, é a falta de 
gente na região, isto é, o despovoamento, o que dificulta fixar o turismo na re-
gião. Em segundo lugar a descoordenação, o puxar cada um por si. Em terceiro 
lugar, focou o efeito do túnel do Marão, que segundo ele é muito positivo, 
até para o crescimento do número de associados da AETUR. A abertura do 
túnel do Marão deve levar ao crescimento do Douro e a multiplicar as moti-
vações para visitar o Douro. Afirmou também, que o sistema rodoviário e de 
transportes sempre foi difícil na região e que era preciso criar uma malha fina 
do território: animação, circuitos de visitação e experiência; partilhar mais os 
recursos e redes com o Porto; criar um modelo de mobilidade coerente que 
aumente a procura turística; articular as mobilidades e conectar-se com a alta 
velocidade por ferrovia.
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Seguidamente, Paulo Noronha (CIM Douro) apontou na sua intervenção 
que Portugal é um país periférico e que o Douro tinha como portas de entrada 
turística: Vila Real, Régua e Barca d´Alva. Segundo ele, temos que diferenciar 
as viagens de pacotes turísticos organizados e as viagens particulares, pois as 
mobilidades são diferentes. Se bem, afirmou, foram resolvidas as conexões aé-
reas no Norte de Portugal, igualmente detetou, algumas questões chave para 

Foto nº 5: Paulo Noronha (CIM Douro), Ricardo Bento (UTAD), Alexandre 
Guedes (TPNP) e Alberto Tapada (AETUR)

Autoria: Gonçalo Mota (UTAD-CETRAD)

Foto nº 4: Carlos Fonseca (Diretor do DESG) e Manuel Luís Tibério (Presidente 
da ECHS) 

Autoria: Gonçalo Mota (UTAD-CETRAD)
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entender o problema das mobilidades: os problemas da capacidade de aloja-
mento; a necessidade de melhorar os transportes com o aeroporto do Porto; 
a falta de mais modos suaves de transporte (ex. ciclovias); o problema da má 
mobilidade interna por ferrovia; a má informação ou falta dela no destino; 
problemas para alugar um carro no Douro; a falta de reconhecimento dos ope-
radores locais; a rede de transporte antiga e, não bem pensada, para as neces-
sidades de locais e turistas. A CIM Douro tem prazo até 2019 para organizar 
a nova rede de transporte e um dos principais problemas a resolver, afirmou, 
é a falta de intermodalidade entre tipos e sistemas de transporte. Finalmente, 
Paulo Noronha, levantou a questão dos modos suaves de transporte, como por 
exemplo as ciclovias ou o Caminho Português Interior de Santiago de Com-
postela (Viseu – Vila Real – Chaves- Verín – Ourense – Santiago de Compos-
tela) e o Caminho de Torres (Salamanca – Almeida – Sernancelhe – Mesão 
Frio – Amarante).

No debate posterior, Jorge Santos (Rodonorte), falou da dificuldade em 
manter um serviço sustentável numa área “desertificada”, com poucos clientes 
locais. Paulo Noronha disse que a nova reorganização da rede de transporte 
rodoviário teria como base o transporte escolar, algo que tem que ser equa-
cionado.

Por sua vez, Alexandre Guedes introduziu a questão da sazonalidade e da 
opacidade da oferta, colocando como exemplo, o caso das vindimas no Douro. 
Também defendeu a ideia da distinção do território, como por exemplo, atra-
vés do barro de Bisalhães, declarado recentemente património imaterial da 
humanidade pela UNESCO.

Paulo Noronha também concordou com a ideia da falta de informação so-
bre a região e sublinhou o problema da dispersão, colocando como exemplo 
a Quinta da Ervaamoira. Vários agentes sociais da região, entre eles Alberto 
Tapada (AETUR), coincidiram em que “não há muita oferta para aluguer de 
bicicletas”, algo fundamental para um turismo de contacto com a natureza.

No debate, também interveio Matilde Costa (Barcadouro – Rota do Dou-
ro), que começou por afirmar que agora há menos sazonalidade na oferta e 
procura dos cruzeiros fluviais do Douro, pois já se alargou até dezembro o 
período de navegabilidade do rio. A procura turística dos cruzeiros é funda-
mentalmente estrangeira, e apontou seguidamente alguns problemas:

•	 Pouca colaboração com a CP (Comboios de Portugal);
•	 Impossibilidade de descer o rio à noite, o que impossibilita ir e vir no 

mesmo dia de barco;
•	 A CP oferece pouca qualidade e serviço;
•	 Pouca oferta turística da Régua e do Pocinho, apesar de que o nosso país 
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depende muito do turismo.

Para encerrar o painel da manhã, Alberto Tapada fechou o debate, relem-
brando que a APDL (Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do 
Castelo) está num processo de requalificação da navegabilidade do rio Douro, 
e aguarda-se uma substancial melhoria para as operações no rio e o aumento 
das possibilidades turísticas.

O segundo painel do seminário, teve lugar durante a tarde e nele parti-
ciparam Pedro Matos (Dourowalk), Mário Correia (Dourototal), Marlene 
Agostinho (Douroazul), João Maurício (Comboios de Portugal), Matilde Cos-
ta (Barcadouro) e Mário Barata (Rodonorte). A intervenção de Pedro Matos, 
guia e responsável por uma empresa de animação turística que trabalha na 
região, focou-se na história da sua empresa, ligada à Quinta do Bertelo (Santa 
Marta de Penaguião). Afirmou o grande interesse dos visitantes estrangeiros 
em fazer caminhadas na região (ex. franceses no Caminho Português Interior 
de Santiago de Compostela – CPIS). Também apontou alguns pontos fracos 
da região:

•	 Problemas com a informação dos transportes públicos;
•	 A falta de informação sobre as novas vias de comunicação (ex. autoes-

tradas);
•	 A N222 é considerada uma das estradas contemplativas, mais bela do 

mundo, tendo ganho o rótulo de “World Best Driving Road”, mas ao 
mesmo tempo é das mais perigosas e acontecem nela muitas distrações;

•	 Perdemos o comboio em algumas das linhas mais importantes, além do 
fraco serviço que a CP presta à região. 

Em segundo lugar interveio, Mário Correia (Dourototal), outro empresário 
de animação turística, instalado no Douro Superior (zona de Foz Côa). Falou 
da oferta da sua empresa, centrada nos percursos pedonais, as descidas em 
canoa pelo rio Douro e o alojamento em turismo rural. Assim, também acres-
centou na sua intervenção alguns pontos fracos, em relação às mobilidades tu-
rísticas, e destacou a frustração dos visitantes, que chegam de comboio até ao 
Pocinho, entrada do Douro Superior segundo ele, e não encontram transporte 
para outros lugares da região.

Seguidamente, João Maurício (Comboios de Portugal) fez um apanhado 
da história da CP durante os seus 160 anos de existência, enquanto empresa 
pública do Estado Português, que hoje, só é responsável pela operação dos 
comboios, estando reservadas as linhas dos caminhos-de-ferro e as estações, à 
entidade “Infraestruturas de Portugal”. Há 1200 comboios diários a funcionar 
em Portugal, e no ano 2016 transportaram 115 milhões de passageiros. Posto 
isso, focou a linha do Douro, inaugurada em 1887, com 160 km de distân-
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cia, uma via única com sinalização hoje computorizada, 22 túneis e 35 pontes. 
Uma linha, que em 2014 transportou 744.000 passageiros e em 2016 mais 12%, 
isto é, 836.000 passageiros. Estes dados representam mobilidades internas na 
região e também mobilidades turísticas, associando estas mobilidades à eco-
nomia local, nacional e a imagens turísticas poderosas.

Referiu também, a iniciativa da CP na recuperação do Comboio Histórico 
do Douro, que em 2013 fez 17 viagens e em 2016 aumentou, esse número, para 
50, com taxas de ocupação próximas do 100%. Esta recuperação, significou 
também a reabilitação de carruagens Singler e do comboio Presidencial, a as-
sociação à rota das amendoeiras em flor, o comboio das festas e das vindimas 
do Douro

Foto nº 6: Pedro Matos (Dourowalk), Mário Correia (Dourototal), Marlene Agost-
inho (Douroazul), João Maurício (Comboios de Portugal), Matilde Costa (Bar-
cadouro).

Autoria: Gonçalo Mota (UTAD-CETRAD)

João Maurício aposta no comboio e no Douro, garantindo uma atitude in-
conformada da CP em relação às mobilidades na região. O que é que faz falta? 
Segundo este dirigente da CP, a linha do Douro tem que atingir melhorias, 
para que as pessoas “deixem o alcatrão”:

•	 Eletrificar a linha até à Régua;
•	 Assegurar o conforto e segurança das carruagens;
•	 Diminuir a duração das viagens;
•	 Aumentar a frequência dos comboios;
•	 Aumentar a velocidade e rapidez na operação;
•	 Potenciar a procura do comboio do Douro.
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Por outro lado, Matilde Costa (Barcadouro), natural de Carrazeda de An-
siães e representante de uma das empresas de transporte fluvial turístico no 
Douro, explicou pedagogicamente a história recente da navegabilidade do 
rio. Desde 1996, são navegáveis uns 210 km, que exigem o atravessar de 5 
eclusas: Crestuma-Lever, Carrapatelo, Régua, Valeira e Pocinho. Prosseguiu 
detalhando a história da empresa Barcadouro, que começou em 1996 com o 
barco “Senhora do Douro”, e que em 1999 adquiriu o “Infanta”. Em 2010, ad-
quiriram o “Independência”, que permite acolher 324 passageiros. Além das 
viagens fluviais pelo rio, organiza eventos por medida, nos seus barcos. Outro 
item importante da sua intervenção, foi a sua certificação “Ecolub” de serviços 
ambientais e também o seu trabalho em rede com outras empresas da região: 
Quinta dos Tourais, Quinta da Avessada, Museu do Côa, Museu do Douro, 
Hotel Miracorgo, Tomaz do Douro, Rota do Douro. Desde 2016, iniciaram 
uma negociação com a CP, de forma a melhorar a linha do Douro, tendo como 
resultado a promessa de eletrificação a linha feita em janeiro de 2017. Do mes-
mo modo, outra negociação com a APDL, tem contribuído para fazer investi-
mentos na navegabilidade do rio Douro e nos locais de embarque.

Foto nº 7: Matilde Costa (Barcadouro)

Autoria: Gonçalo Mota (UTAD-CETRAD)

O último participante deste segundo painel, foi Mário Barata, represen-
tante da Rodonorte, uma das maiores empresas rodoviárias da região Norte 
de Portugal, quem referiu como a partir de 1990 a empresa assumiu una nova 
filosofia com base em desenvolvimento e investigação, e em 1995 iniciaram 
um programa de gestão da qualidade. Em 2004, entraram na empresa novos 
acionistas como a Santos e a empresa cresceu em rotas, serviços e trabalhado-
res. A estrutura atual integra 192 colaboradores, 140 autocarros que perfazem 
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em média uns 28.000 km diários. A sua receita, advém 73% do transporte de 
passageiros, 25% do aluguer de autocarros e 2% do transporte de mercadorias. 
Em 2016, transportaram 68.500 passageiros por dia. Mário Barata também 
apontou os desafios que a empresa tem pela frente, que, segundo ele, também 
são da região do Douro. Entre esses desafios, constam, aumentar a procura 
externa (turismo internacional) dos seus serviços (ex. aluguer de autocarros), 
divulgar o turismo do Douro através da AETUR, e criar um bilhete único para 
as viagens na região.

O debate concluiu-se com a apresentação de algumas questões-chave para 
melhor entender as mobilidades turística no Douro. A primeira é a diferença 
entre os barcos hotéis no Douro, com tudo incluído e pequenas visitas na re-
gião com regresso de barco e os barcos cruzeiro de um a três dias com aloja-
mento e alimentação e em empreendimentos turísticos da região. Relacionado 
com esta questão, vários participantes no seminário colocaram perguntas alu-
sivas à RSE (responsabilidade social empresarial) das empresas de transporte 
turístico no Douro. Outra questão importante que foi abordada no debate foi a 
necessidade de criar informação integrada e articulada sobre os diferentes sis-
temas de transporte, já por si complexos. Algumas empresas também questio-
naram criticamente o fraco serviço da CP, no atendimento aos turistas e passa-
geiros: “não queremos turistas como sardinhas em lata” (mulher, 24-05-2017), 
e o sentimento de falta de apoio político local: “nós não nos sentimos apoiados 
pelas instituições políticas da região” (mulher, 24-05-2017). Mais duas ques-
tões foram abordadas neste debate, a primeira foi que a linha do Douro é fun-
damental para o desenvolvimento turístico da região, e para isso temos que ser 
mais pró-ativos e menos reativos; a segunda questão foi a importância de uma 
organização política forte e articulada para o território Douro.

16. A perceção dos agentes de alojamento túristico sobre a mo-
bilidade e a acessibilidade no Douro

No âmbito do inquérito realizado aos alojamentos turísticos do Douro, 
entre outras questões, procurou-se também perceber qual a opinião destes 
agentes relativamente à mobilidade e acessibilidade da região. Os objetivos 
passaram por perceber, por um lado, quais os principais modos de transporte 
utilizados pelos seus hóspedes para chegarem ao alojamento turístico e de que 
modo as acessibilidades da região condicionam a escolha do alojamento pelos 
turistas, e por outro lado, qual a perceção geral que têm da rede rodoviária 
da região e qual a sua opinião relativamente a alguns cenários de mobilida-
de turística na região. No total foram entrevistados 100 alojamentos turísticos 
disseminados por todos os concelhos da região.

Fruto do investimento efetuado na rede rodoviária fundamental nas últi-
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mas décadas, a avaliação global que os inquiridos fazem do estado da rede 
rodoviária da região é maioritariamente considerada boa (figura 32), tendo em 
conta a orografia complexa, pese embora alguns identifiquem ainda problemas 
de acessibilidade rodoviária nos concelhos do Douro Sul.
Figura 32. Opinião dos inquiridos relativamente ao estado de conservação da rede 

rodoviária da região

Figura 33. Respostas dos inquiridos sobre quais os meios de transporte disponíveis 
para chegar ao alojamento

Relativamente ao modo preferencial utilizado pelos turistas para acederem 
ao alojamento (figura 33), a quase totalidade identifica o carro como o princi-
pal meio de transporte utilizado, seguido do autocarro com cerca 69 respostas. 
Os restantes meios de transporte são residuais, com o comboio e o barco a do-
minarem este segundo grupo de modos de acesso. De notar que os alojamen-
tos inquiridos distam em média 17,2km da estação de comboio mais próxima 
e 2,9 km da paragem de autocarro mais próxima.

Os inquiridos identificaram também aqueles que consideram os principais 
atrativos turísticos do Douro e a que distância os mesmos se encontram do 
alojamento (figura 34), resultando um tempo médio de acesso de 18 minutos, 
com quase metade dos alojamentos a considerarem estar a menos de 15 minu-
tos das principais atratividades turísticas.



Relativamente à importância que estes agentes dão à influência das con-
dições de acessibilidade ao destino na escolha do seu alojamento pelos turistas 
(figura 35), a larga maioria (65%) considera relevante o papel das acessibilida-
des na capacidade de atração de hóspedes para os alojamentos da região.

Figura 34. Respostas dos inquiridos relativamente ao tempo de acesso do aloja-
mento aos principais atrativos turísticos da região

Figura 35. Respostas dos inquiridos sobre a importância das acessibilidades na es-
colha do alojamento pelos turistas

Ao nível de cenários de mobilidade turística na região, procuramos saber 
qual a opinião que estes agentes turísticos têm relativamente à influência que 
a reativação da rede ferroviária de via estreita existente na região poderia ter 
na procura do alojamento, questionando-os igualmente sobre qual a melhor 
estratégia para essa reativação. Os resultados obtidos (figura 36) demonstram 
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a relevância destas linhas de via estreita para o negócio do alojamento turís-
tico da região, com a larga maioria (73%) dos inquiridos a considerar que a 
sua reativação teria uma grande influência no seu alojamento. Ainda que mais 
de metade dos inquiridos (59) considera que a reativação das linhas deveria 
passar pela reposição do serviço de transporte ferroviário, outras propostas de 
utilização alternativa do canal desativado são indicadas, destacando-se a sua 
utilização pelos modos ativos (ciclovia/ecovia ou percurso pedestre).

 Figura 36. Influência da reativação das linhas de comboio para o negócio de aloja-
mento e propostas de reativação 

A este propósito importa referir que a coexistência de modos ativos com 
o modo ferroviário nos canais de via estreita pelos– os designados rails-with-
trails (RWT’s)-. são cada vez mais uma solução utilizada em vários países, com 
particular destaque para os EUA onde a organização Rails-to-Trails Conser-
vancy ajudou, desde 1986, a desenvolver mais de 33.000 km de RWT’s no país 
(RTC, 2003).

Os inquiridos foram ainda questionados se estariam de acordo com a hi-
potética criação de uma rede público-privada de transportes elétricos que ser-
visse a mobilidade intrarregional, facilitando percursos pedestres e evitando 
a circulação do automóvel privado (figura 37), ao que a larga maioria (65) 
respondeu estar de acordo.
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Figura 37. Posição dos inquiridos sobre a criação de uma rede público-privada de 
transportes elétricos na região
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Conclusões: por uma mobilidade turística mais sustentável no 
Douro

No mundo estamos a assistir a uma mudança nas mobilidades sem prece-
dentes. Agora valoramos uma mobilidade partilhada, inteligente e elétrica, que 
também influi na mobilidade turística. As novas tecnologias aplicadas ao setor 
do transporte permitem o desenvolvimento de novas mobilidades mais inter-
conectadas e sustentáveis. Esse parece ser o caminho apontado. Ana García 
Benitez, responsável de comunicação e comunidades do Hub de Mobilidade 
Conectada da cidade de Sevilha (Espanha), que trabalha com mais de 60 em-
presas, aponta que a mudança para uma mobilidade sustentável é imparável 
(cf. Vega, 2018).

Nesta linha, o trabalho que concluímos abordou em quatro capítulos a im-
portância da acessibilidade a mobilidade no turismo com ênfase num caso de 
estudo específico, a região do Douro – NUT-III.

Numa reflexão sobre os conceitos e visões teóricas sobre essas problemá-
ticas, o primeiro capítulo reflete sobre a importância de um olhar holístico e 
multidisciplinar sobre a questões da mobilidade turística enquanto mobilida-
des socioespaciais balizadas pelas dinâmicas culturais, espaços de luta por po-
der e sistemas de controlo. A mobilidade turística surge na pós-modernidade 
como fluxo de pessoas em territórios e imaginários culturais e sociais globali-
zados, onde a acessibilidade tem um papel determinante na competitividade 
de um destino e um peso reconhecido no seu sucesso.

No segundo capítulo analisa com detalhe a acessibilidade e mobilidades 
do destino Douro através de avião, autocarro, carro, comboio, barco e outras 
formas de mobilidades denominadas “suaves” (bicicleta, a pé), e o impacto 
dessa mesma acessibilidade e mobilidade para o turismo no território, investi-
mento verificado em infraestruturas e capacidade de alojamento. Uma análise 
que se estendeu os impactos ambientais e não apenas económicos ou relativos 
ao tempo necessário para chegar ao destino Douro em cada uma das diferen-
tes mobilidades. O terceiro capítulo foca a atenção sobre o turismo de proxi-
midade ibérica e o seu enquadramento na procura turística geral do turis-
mo no Douro, através de dados fornecidos pelos postos de turismo da região, 
demonstrando como os fluxos turísticos entre Espanha e Portugal fazem dos 
nossos vizinhos um dos mais importantes emissores turísticos para o Norte 
de Portugal e, por arrasto, para o Douro. Finalmente, o capítulo quarto faz 
uma análise das perceções que os agentes de alojamento turístico do Douro 
apresentam sobre as mobilidades e acessibilidades turísticas do Douro. Esta 
reveladora de uma perceção crítica face à estratégia da empresa pública CP, à 
baixa oferta turística do Douro, ao impacto das visitas fluviais, e à falta de in-
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terconexões entre diferentes modos de mobilidade que permitam os visitantes 
aceder com facilidade aos diferentes pontos da sub-região.

Em conjunto, este trabalho mostra um estudo exploratório sobre as mo-
bilidades turísticas no Douro e sobre a necessidade de contar com dados, in-
formações e análises afinadas que nos permitam entender melhor o turismo 
enquanto mobilidade, e também que possibilitem aos decisores políticos e téc-
nicos tomas decisões de acordo com estudos científicos ponderados como este 
que concluímos no âmbito do projeto DOUROTUR – Turismo e Inovação 
Tecnológica.
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Este livro coordenado pelo Prof. Dr. Ricardo Bento (CETRAD – UTAD) é resultado 
do projeto Dourotur (http://dourotur.utad.pt/) e está enquadrado na sua linha 1 
(Oferta turística e hospitalidade turística do Douro), coordenada pelo Prof. Dr. 
Xerardo Pereiro. Com base em trabalho de terreno, documental e de arquivo, o 
livro é resultado de um intenso diálogo entre os investigadores e também entre os 
investigadores e os agentes turísticos envolvidos na região do Douro. A publicação 
aborda as acessibilidades e mobilidades turísticas no Douro – NUT III (Norte 
Interior de Portugal) numa perspetiva interdisciplinar e com um enfoque territorial 
essencial para melhor compreender o sistema turístico. Obra coletiva como também 
o é o Douro, esta pretende contribuir para uma leitura científica quali-quantitativa 
das questões de mobilidade e acessibilidade dos destinos turísticos de interior bem 
como para o debate público sobre o posicionamento turístico do Douro no mundo 
global em que vivemos.  

A publicação está organizada em quatro capítulos. O primeiro capítulo faz uma 
reflexão teórica sobre a importância das acessibilidades e mobilidades turísticas. O 
segundo analisa a acessibilidade turística do Douro (NUT III), o terceiro apresenta 
as mobilidades internas dentro do destino Douro e o quarto as perceções dos 
agentes turísticos da região sobre as acessibilidades e mobilidades turísticas. Nas 
conclusões fazemos uma proposta de síntese e apontamos possíveis caminhos para 
uma mobilidade turística mais sustentável.

Este livro, que não vai deixar o leitor indiferente, é uma base para pensar o 
desenho de uma cultura de mobilidade turística dentro de um destino Douro mais 
sustentável, multimodal e responsável. Para caminhar no sentido de atingir esses 
objetivos, ele reflete sobre o planeamento estratégico das mobilidades turísticas 
do Douro (fluviais, rodoviárias, aéreas, pedestres, férreas, cicláveis …). Aspetos 
como os efeitos da eletrificação da linha do Douro são focados ao longo das suas 
páginas, sem descurar outras problemáticas de grande importância na região como 
o transporte fluvial. A organização do transporte público e a sua interação com o 
turismo na região, bem como a influência do túnel do Marão (com a sua quebra 
da barreira física e simbólica entre o litoral e o interior do Norte de Portugal) no 
turismo são também objeto de atenção. 
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