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Resumo
Os Planos Nacionais de Turismo (PNT) constituem documentos importantes para uma
melhor compreensão das representações e dos significados sociais sobre o rural2 e sobre
o turismo rural em Portugal. A presente comunicação, procurando debater estas
questões, tem por base a análise de conteúdo detalhada dos PNT ao longo dos últimos
30 anos, designadamente o PNT (1985 – 1988 e 1989 – 1992) e o PENT (2007 – 2010 e
2011 – 2015).
A análise de conteúdo efetuada tomou como base uma grelha de análise exaustiva,
contendo múltiplas categorias (e valores correspondentes) identificadas a partir da
revisão da literatura nacional e internacional sobre o mundo rural, as suas
representações e significados, assim como sobre o turismo rural e as políticas e
estratégias implementadas no âmbito da União Europeia (UE) e aplicadas em Portugal.
A escolha deste período temporal toma como referência a data do primeiro PNT (1985)
e da entrada de Portugal na UE (1986).
Da análise de conteúdo, identificaram-se as principais definições, características e
produtos de turismo rural associados a cada um dos PNT, permitindo agrupar um
conjunto de imagens e representações do rural e do turismo rural. A evidência empírica
produzida, essencialmente de natureza qualitativa, destaca a passagem de uma
perspetiva centrada na regulamentação do turismo rural, relacionada com a preocupação
com a defesa, protecção e valorização do património cultural e natural (PNT), para uma
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abordagem orientada para a especialização, diversificação e promoção do rural em geral
e do turismo rural em particular (PENT), ou seja, para a mercantilização do rural.
O rural aparece frequentemente associado ao património natural e cultural,
nomeadamente à agricultura, arquitetura típica, beleza paisagística e áreas protegidas.
De notar que o rural representado nos Planos não é um rural envelhecido, decadente e
remoto. No que diz respeito aos produtos de turismo no espaço rural, o PNT centra-se
no turismo rural, agro-turismo e turismo de habitação. O PENT, não utilizando a
expressão turismo rural, inclui uma referência mais indireta a práticas turísticas
passíveis de serem realizadas no espaço rural, centrando-se no touring cultural e
paisagístico, no turismo de natureza, turismo de saúde/bem-estar, turismo gastronómico
e enoturismo.
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