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SÍNTESE 

 
Introdução 

Este estudo define o turismo ligado ao património industrial e o turismo rural e analisa o 

seu desenvolvimento na Europa. Assinala o valor destes setores do turismo em termos 

económicos, ambientais e socioculturais. Apresenta uma série de casos concretos de 

organizações, empresas, comunidades e regiões em diversos países europeus que tiveram 

inúmeras experiências nestes setores. Ao debater os problemas atuais e as eventuais 

possibilidades, sugere formas de expandir o turismo ligado ao património industrial e o 

turismo rural e de os tornar mais viáveis, sustentáveis e vantajosos para as comunidades 

locais e para a economia europeia, bem como para o património natural e cultural na sua 

globalidade. Ambos são setores de especial interesse para o turismo, na medida em que 

tiveram um crescimento rápido a partir de 1970, ao dar resposta a novos mercados, novos 

estilos de vida e novas oportunidades de desenvolvimento de produtos. Embora estes 

setores sejam, até certo ponto, bastante diferentes, têm diversos pontos em comum. 
 

Turismo ligado ao património industrial 

Embora existam exemplos de turismo ligado ao património industrial em toda a Europa, 

estes estão concentrados no noroeste da Europa, onde se assistiu aos primeiros anos da 

Revolução Industrial. Todavia, no sul, centro e leste da Europa, esta atividade está em 

crescimento. A Europa é o ator dominante no turismo ligado ao património industrial a nível 

mundial. Trata-se de uma especialidade europeia, que existe em zonas rurais e urbanas. 

Contudo, o setor está fragmentado e é maioritariamente composto por pequenas atrações 

que raramente cooperam entre si. Existem diversos tipos de património industrial: alguns 

atraem mais visitantes do que outros.  
 

O turismo ligado ao património industrial é dominado pelo setor público e por organizações 

sem fins lucrativos. Depende frequentemente de voluntários, muitos dos quais estão 

profundamente envolvidos na conservação do património industrial. Não substitui os 

empregos perdidos em antigos setores, mas, onde é bem-sucedido, gera sempre 

importantes rendimentos diretos e indiretos e pode melhorar a imagem e a reputação de 

antigas zonas industriais. Porém, embora os rendimentos do turismo sejam necessários 

para apoiar a conservação das atrações, existem, muitas vezes, poucos vínculos efetivos 

com agências de turismo e outras empresas no domínio do turismo. As capacidades no 

âmbito do turismo são frequentemente fracas. O seu sucesso e a sua sofisticação variam 

consideravelmente a nível local, regional e nacional. 
 

Turismo rural 

O turismo rural, comparativamente ao turismo ligado ao património industrial, está 

bastante propagado na Europa e é uma atividade muito mais importante do ponto de vista 

do volume de negócios e da empregabilidade. É composto por um número muito elevado 

de microempresas. À semelhança do turismo ligado ao património industrial, o turismo 

rural enfrenta problemas como a fragmentação, a reduzida cooperação ou coordenação e a 

crescente concorrência no plano interno e externo. Ao contrário do turismo ligado ao 

património industrial, o turismo rural é essencialmente gerido pelo setor privado e movido 

sobretudo por objetivos económicos e pela criação de emprego, muitas vezes através da 

criação de empregos a tempo parcial ou em regime de pluriatividade. É importante em 

termos de rendimentos rurais e de emprego, gerando habitualmente cerca de 10 % a 20 % 
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dos rendimentos rurais e de emprego, o que corresponde ao dobro do valor médio dos 

rendimentos do turismo e dos níveis de empregabilidade na Europa.  

 

Ao passo que o turismo ligado ao património industrial oferece principalmente atrações 

turísticas, o turismo rural oferece uma experiência turística completa, em que são 

providenciados alojamento e atrações turísticas. O turismo rural cria laços entre o visitante 

e o local, fomentando a sua lealdade e, por conseguinte, levando à repetição de visitas. O 

turismo rural tem bons antecedentes no desenvolvimento de produtos e na inovação, assim 

como na captação de novo capital e no envolvimento de empresários oriundos de cidades, 

de outras regiões e de outros países, frequentemente movidos por escolhas de estilos de 

vida particulares. Porém, os padrões da qualidade do serviço, da comercialização, do 

desenvolvimento de produtos e do sucesso económico variam consideravelmente a nível 

regional e nacional. 
 

Problemas e objetivos comuns e o seu impacto 

No turismo rural e no turismo ligado ao património industrial, foram criadas diversas 

associações a nível nacional e pan-europeu, que têm a função de apoiar essas atividades 

através da comercialização ou da sua atuação como organizações de representação de 

interesses. Em geral, apenas têm acesso a financiamento limitado e, muitas vezes, o seu 

valor potencial não é concretizado. As suas competências no âmbito do turismo variam e a 

comercialização, uma fonte tradicional de rendimentos, tem atualmente de competir com 

sítios de venda na Internet com custos reduzidos. Ambos os setores são geralmente fracos 

no que diz respeito ao conhecimento do mercado e às técnicas de comercialização, embora 

existam exemplos de empresas e instituições específicas que, na realidade, têm um 

desempenho muito bom. Tanto o turismo rural, como o turismo ligado ao património 

industrial, são frequentemente praticados em regiões mais pobres ou em regiões que são 

objeto de mudanças estruturais. Nenhuma das atividades está corretamente ligada, como 

poderia, ao desenvolvimento regional e às ações de restruturação. 
 

Tanto o turismo rural, como o turismo ligado ao património industrial são importantes para 

a conservação do património. Ambos ajudam a manter aspetos do património paisagístico, 

quer diretamente, através da conservação e reutilização de edifícios e de estruturas para a 

prática do turismo, quer indiretamente, através da valorização do trabalho das agências de 

conservação em termos monetários, já que obtêm rendimentos graças às visitas. Ambos 

têm impacto na formação e na reconversão no emprego e potencial para desenvolvimentos 

neste domínio. À escala nacional, têm enorme potencial para se tornarem parte do novo 

crescimento europeu nas indústrias criativas, devido à sua relação com as artes, as 

atividades culturais e a evolução e divulgação do conhecimento. Os dois setores são 

vantajosos para as comunidades locais em que operam.  

 

Não é atribuído ao turismo ligado ao património industrial um valor definitivo na economia 

da União Europeia. O presente estudo estimou o seu impacto económico com base em 

parte dos atuais fluxos do turismo, demonstrando que cerca de 18 milhões de viagens 

curtas e 146 milhões de visitas diárias ascendem a gastos diretos de cerca de 9 mil milhões 

anuais. O impacto global será provavelmente maior se tivermos em conta os impactos 

indiretos e induzidos, já que muitos sítios importantes a nível do património industrial 

desenvolvem fortes laços com as comunidades locais, aumentando o impacto económico 

local. A EuroGites, a federação europeia do turismo rural, recolheu dados financeiros das 

suas associações membros em 2008 e efetuou uma extrapolação dessa informação, de 

modo a incluir o número conhecido de camas em associações que não detêm estatuto de 
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membro. Estes cálculos sugerem que o turismo rural oferece 900 000 empregos diretos e 

indiretos na Europa e gera anualmente 150 mil milhões de euros de receitas brutas. 
 

Conclusões 

O turismo rural é uma atividade essencialmente gerida pelo setor privado e movida pela 

geração de riqueza e pela criação de emprego, muitas vezes através da diversificação das 

atividades agrícolas, que depende da paisagem, da conservação do património associado e 

das infraestruturas e que costuma ser paga pelo setor público. O turismo ligado ao 

património industrial é principalmente uma atividade de conservação sem fins lucrativos ou 

que é efetuada pelo setor público, cuja viabilidade económica depende, em larga medida, 

do turismo, juntamente com o financiamento pelo setor público, e do voluntariado. Ambos 

têm capacidade para se expandirem, serem mais bem organizados e fazerem maior uso 

das boas práticas.  
 

Ambos os setores têm problemas, mas têm grande potencial para aumentar a prosperidade 

local e nacional, ajudar a conservar o património industrial e rural da Europa e demonstrar 

de que forma uma abordagem pan-europeia em relação à resolução de problemas e à 

concretização de potenciais pode ser eficaz na criação de empresas de referência em todo o 

mundo. O reforço do conhecimento do mercado, o aumento das competências, a melhoria 

da governação, das parcerias e das redes e a criação de formas inovadoras de evolução são 

vistos como aspetos essenciais para o sucesso, à semelhança do desenvolvimento de um 

turismo mais sustentável, que inclua uma mudança para abordagens hipocarbónicas.  

Recomendações 

As recomendações visam dar resposta aos problemas indicados no estudo e fornecer 

informações que permitam direcionar as políticas de investimento futuras para o turismo 

ligado ao património industrial e rural, desenvolver meios que permitam direcionar e 

aumentar a competitividade das PME interessadas, estabelecer sistemas eficazes de 

governação, que apoiem as parcerias e as redes, e inventar formas criativas de 

desenvolver o desempenho social, económico e ambiental dos setores envolvidos. São 

propostas sete recomendações específicas: 

 Um centro virtual de investigação e desenvolvimento, que realize estudos e 

avaliações e divulgue boas práticas; 

 Um projeto-piloto de demonstração centrado numa região onde exista património 

industrial; 

 Um projeto-piloto de demonstração centrado numa região em que haja turismo 

rural de segunda geração; 

 Um projeto de demonstração centrado no turismo lento; 

 Um programa de formação sobre técnicas e ferramentas no âmbito do 

património, que desenvolva competências de reparação e de conservação de 

edifícios e de equipamento; 

 Seminários de divulgação de práticas inovadoras; 

 Uma iniciativa de desenvolvimento e de comercialização de um produto de nicho 

dirigida à Ásia e aos países BRIC. 
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A recomendação principal consiste no estabelecimento de um grupo virtual de investigação 

com base num projeto científico bem-sucedido já existente em 18 países europeus1.  
 

Considera-se que todas as recomendações têm custos relativamente reduzidos e que a sua 

conceção as torna autossustentáveis. Várias recomendações podem ajudar a regenerar 

grupos de desenvolvimento e de apoio a nível pan-europeu e alguns grupos nacionais.  
 

Vários anexos contêm casos de estudo suplementares, documentos de apoio e elementos 

de prova. O anexo H responde a várias perguntas frequentes: os motivos que tornam 

especiais para a Europa as zonas de turismo especializado, se a procura do mercado será 

suficiente no futuro, se as pessoas que exercem essas atividades respeitam os princípios do 

turismo sustentável e se as opiniões da população local das zonas em causa são tidas em 

conta.  

 

                                                 
1  Áustria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estónia, Finlândia, França, Alemanha, Hungria, Itália, Países 

Baixos, Noruega, Polónia, Roménia, Eslováquia, Espanha, Suécia e Reino Unido.  


