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resumo:

abstract:

Os espaços rurais deparam-se hoje em dia com os

Nowadays the rural regions are fighting against the

desafios resultantes da reestruturação das actividades

challenges resulting from the reform of traditional

económicas tradicionais e das imposições ditadas por

economic activities and new markets characteristics.

mercados mais amplos. Estes desafios têm promovido

These challenges promote new local development

localmente novas políticas de desenvolvimento

politics that results in mobilize the local resources

que valorizam os recursos locais e a diversificação

and in expand the rural activities. In this context, the

das actividades rurais. Neste contexto, o turismo é

tourism is considered, in many cases, a key sector for

considerado, em muitos casos, um sector-chave para

the economic growth of these territories.

a reabilitação económica desses territórios.
The case study presents a strategic marketing plan to
Potenciar o desenvolvimento de Almeida através

promote the development of Almeida, a Portuguese

de um processo de planeamento estratégico de

peripheral rural territory. The tourism was explored

marketing foi o objectivo de um caso de estudo

as a strategic vector in the development of Almeida,

efectuado naquele espaço rural periférico português.

by promoting some local potential resources. The

O turismo surge como um vector estratégico para o

study presents several actions to develop the tourism

desenvolvimento de Almeida, através da fixação de

sector and to break some difficulties that reduce the

um conjunto de objectivos e de acções que visam

affirmation of this sector in Almeida.

rentabilizar os recursos locais. O estudo apresenta
um conjunto de acções que pretendem potenciar
o desenvolvimento do turismo e superar alguns
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obstáculos que têm inibido a afirmação desse sector

marketing, Almeida.

em Almeida.
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