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INTRODUÇÃO 

 

Num mundo cada vez mais globalizado e marcado pela abertura dos mercados, tem-se vindo a assistir a uma 

crescente troca de conhecimentos e saberes que englobam vários segmentos económicos, sociais e culturais. 

Uma das consequências dessa abertura é o crescente número de turistas registado nos últimos anos. 

Consequentemente, também o comportamento e expectativas por parte do turista têm sofrido mudanças, 

sendo que o turista está cada vez mais exigente e procura novas e diferentes experiências, aliadas à cultura 

e saberes dos destinos visitados. 

Desta forma, sendo o vinho uma importante componente da cultura e economia de muitos países, surge o 

Enoturismo como complemento ao setor do turismo. Segundo o Turismo de Portugal, nacionalmente, o 

Enoturismo tem atraído cada vez mais turistas quer sejam nacionais ou internacionais, bem como novos 

empreendedores na área, comprovado pelo aumento do número de enoturistas, produtores vitivinícolas e 

unidades de Enoturismo.  

Neste seguimento, o presente plano de marketing tem com objetivo identificar e delinear ações 

estruturantes que poderão vir a ser executadas durante um período de 12 meses para a promoção e ativação 

do produto Enoturismo na sub-região do Baixo Tâmega, apostando no potencial deste segmento turístico 

aliado com o turismo rural, configurando uma forma complementar de valorização dos vinhos, da 

gastronomia e da região, proporcionando experiências únicas aos visitantes. 

Considera-se, portanto, que o Baixo Tâmega apresenta um elevado potencial para o desenvolvimento do 

Enoturismo devido à qualidade diferenciada dos seus vinhos e à existência de excelentes condições 

proporcionadas pelo magnífico contexto paisagístico e histórico-cultural envolvente em que se situa a oferta 

do território da vinha ao vinho. A aposta neste tipo de ações tem o potencial de estimular uma intensificação 

do turismo nos territórios através de uma maior valorização do Vinho Verde, produto endógeno do território. 
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DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO: CARATERIZAÇÃO DA OFERTA E DA PROCURA 

 

Com o aumento do fluxo turístico internacional, surgem novas vertentes associadas ao turismo, como é o 

caso do Enoturismo. Embora no século XVII já se realizassem visitas a caves, o Enoturismo é considerado um 

segmento turístico recente. Em 1998, começa a investigação científica sobre Enoturismo impulsionada pela 

primeira Conferência sobre Enoturismo, na Austrália. Embora a primeira definição de Enoturismo surja em 

1996, em 1998 a Federação Australiana de Produtores de Vinho/Estratégia Nacional de Enoturismo, 

completa o conceito, definindo-o como a “visita a adegas, regiões vitivinícolas para experienciar as 

qualidades únicas do estilo de vida australiano contemporâneo, associadas com o prazer do vinho na sua 

fonte – incluindo vinho, alimentação, paisagens e atividades culturais”. 

Através da experiência apreendida ao longo dos anos neste campo, tem-se constatado que o Enoturismo é: 

• Uma forma de comportamento do consumidor; 

• Uma estratégia pela qual os destinos desenvolvem e comercializam atrações e imagens relacionadas 

com o vinho; 

• Uma oportunidade de marketing para as empresas vitivinícolas educarem e venderem os seus 

produtos diretamente ao consumidor. 

Desta forma, torna-se importante perceber qual a história, impacto e situação atual nos vários contextos.  
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Contexto Internacional 

 

Como referido, o Enoturismo é uma nova forma de turismo, que teve o seu impulso a partir de 1975 

sobretudo na Califórnia, EUA. A partir desta data e sobretudo a partir dos anos 90, outras regiões começaram 

a dar um grande enfoque a esta vertente turística, principalmente como uma alternativa e complemento ao 

turismo de praia ou neve (sazonal), principal opção turística até então.  

Internacionalmente, o Enoturismo está dividido em “Velho Mundo” e “Novo Mundo”. “Velho Mundo” diz 

respeito às regiões enoturísticas na Europa uma vez que apresentam uma produção e consumo de vinho 

enraizados na cultura e história das regiões, em que os processos passam de geração em geração. Também 

é no Velho Continente que se encontram os Roteiros do Vinho mais antigos. Por outro lado, o “Novo Mundo” 

é constituído por países que começaram a produzir vinho há relativamente pouco tempo com a introdução 

de novas técnicas, como os Estados Unidos da América, a Austrália, a Argentina, o Chile e a África do Sul. 

Apesar de apresentarem filosofias e processos diferentes nas produções vínicas, tanto o “Velho como o Novo 

Mundo”, apresentam um desenvolvimento do Enoturismo. Os principais desenvolvimentos apresentam-se 

na seguinte tabela. 

Tabela 1. Características do desenvolvimento do Enoturismo nas diferentes regiões. 

França 

• Investimento em infraestruturas, museus, Roteiros, centros de pesquisa e 

facilidades turísticas; 

• Promoção através de associações e clubes de viticultores; 

Espanha 
• Modernização das adegas; 

• Simbiose arquitetura moderna e tradicional; 

Alemanha 
• Criação de Roteiros do vinho; 

• Promoção através de Guias; 

EUA 
• Adegas como centro de atração; 

• Conjunção de vinhos e artes; 

Argentina e Chile 
• Promoção através de brochuras; 

• Promoção nos mercados externos com parcerias de companhias aéreas. 

 

Para além destas caraterísticas do desenvolvimento do Enoturismo, também a indústria cinematográfica, os 

opinion makers, as redes sociais e o próprio conhecimento e investimento nas vinhas e vinhos por parte dos 

produtores levou a que o Enoturismo assumisse um papel relevante no turismo e nas escolhas turísticas.  
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As modalidades de oferta de Enoturismo são várias, dependendo da natureza do território e da atividade 

vitivinícola, podendo existir combinações entre elas. Dentro das formas que diversificam a oferta de 

Enoturismo, encontram-se: os Roteiros do Vinho, as Aldeias Vinhateiras, as Feiras, Festivais e Eventos do 

Vinho, os Museus do Vinho e da Vinha e os Centros de Interpretação, os Cruzeiros, as visita a Quintas, os 

Circuitos e estadias organizadas em Quintas, Spas Vitivinícolas, entre outras. Ainda que algumas caves e 

adegas, feiras, festivais e eventos se encontrem em espaços urbanos de grande e média dimensão, a maioria 

dos destinos enoturísticos são rurais, caracterizando-se por pequenas cidades e aldeias de baixa densidade 

demográfica. 

Na 1ª Conferência Global sobre o Enoturismo, em 2016, a OMT informou que o Enoturismo é um segmento 

em crescimento, que oferece às vinícolas um potencial considerável para assumir um papel de liderança no 

fornecimento da excelência do turismo regional. Na última década, o turismo do vinho tornou-se cada vez 

mais importante dentro do nicho do turismo gastronómico, sendo um pilar nas estratégias de diversificação 

de muitos destinos. Embora o Enoturismo esteja em diferentes estágios de desenvolvimento em todo o 

mundo, os números da OMT revelam que: 

• Nos EUA, o Enoturismo é dominado por visitantes nacionais, mas estima-se que 15 milhões de 

viajantes tenham sido motivados por este turismo em 2014; 

• No mesmo ano, 10 milhões de turistas visitaram França e 5 milhões visitaram Itália dentro do 

segmento do Enoturismo, e acredita-se que o mercado nacional tenha menos peso do que nos EUA.; 

• Uma alta percentagem das 5 milhões de chegadas internacionais à Argentina visitam produções 

vinícolas; 

• Apesar de ser líder global em termos de terra e vinho, a Espanha tem relativamente poucos turistas 

(2,1 milhões), o que representa uma percentagem muito pequena (3%) dos 65 milhões de turistas 

internacionais que recebe todos os anos. Como consequência, há uma grande necessidade de apoio 

institucional para desenvolver o setor em um dos principais destinos turísticos do mundo; 

• O Enoturismo no Chile tem crescido nos últimos anos, com a implementação de vários Roteiros 

turísticos espalhados pelo país; 

• Estima-se que, globalmente, as chegadas de enoturistas devem exceder os 50 milhões. 

Em 2013, estima-se que o Enoturismo tenha gerado mais de US $ 20 bilhões em receitas. Com base no 

crescimento de turistas a nível mundial, as receitas do Enoturismo aumentaram entre 10% e 15% nos três 

anos até 2016, gerando mais de US $ 22 bilhões por ano. De 2016 a 2018, estima-se que o crescimento do 

mesmo tenha alcançado os 30%.  Aliado ao aumento do Enoturismo, surgem várias atividades que 

completam este tipo de turismo, como as rotas e trails, festivais, Wining and Dining (restaurantes em quintas 

e caves são cada vez mais comuns), Parque temático do Vinho (“Cité du Vin” em Bordeaux), museus, dias e 

conferências sobre Enoturismo, Wine Tourism Awards. Para além destas, é celebrado todos os segundos 

domingos de novembro o “Enotourism Day”, que promove quintas e caves na Alemanha, Áustria, Eslovénia, 

Espanha, França, Grécia, Hungria, Itália e Portugal.  
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Contexto Nacional 

 

Portugal pertence à região vínica enunciada anteriormente como “Velho Mundo”. Apresenta fortes tradições 

ligadas ao vinho, sendo que este é considerado parte da sua cultura. Matt Kramer, colaborador da Wine 

Spectator, declarou que “Atualmente, Portugal é, sem dúvida, o lugar vínico mais interessante do mundo.” 

Também Bernard Burtschy, conceituado “wine writter”, partilha da mesma opinião declarando, em 

entrevista à revista Wine - Essência do Vinho, que Portugal “é o país mais bem posicionado para criar um 

novo mundo do vinho, que resulte da síntese entre o Velho e o Novo Mundo”. A figura que se segue, 

apresenta as 14 regiões vitivinícolas, cada uma com as suas caraterísticas e diferenças, muito derivado à 

diversidade de terroirs.  

 

Figura 1. Regiões Vinícolas em Portugal 

Fonte: Wine Folly (https://shop.winefolly.com/collections/regional-wine-maps/products/portugal-wine-regions-map-poster, 
acedido a 28 de Março de 2019) 
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Portugal apresenta, assim uma variedade de castas e regiões vínicas que tornam a sua oferta mais apelativa 

e distinta ao enoturistas. Portugal, tal como no contexto internacional, assistiu a visitas a caves de vinho do 

Porto antes do conceito de Enoturismo ser conhecido. No entanto, só a partir da década de 90, o Enoturismo 

começou a ser trabalhado e tem evoluído desde então quer em termos da oferta como da procura.  

De acordo com a informação mais recente divulgada pelo Banco de Portugal, verificou-se um aumento de 

23% no saldo da rubrica Viagens e Turismo em 2017, claramente acima do aumento de 12,7% em 2016. Com 

o aumento de turistas surge também um aumento da procura por produtos ligados ao Enoturismo. 

Desta forma, com o aumento da notoriedade do Enoturismo, Portugal, pela sua variada oferta e qualidade 

(consequência da consciencialização e do investimento), tornou-se muito popular para o enoturista, 

principalmente as regiões do Douro e Alentejo. 

Sintonizados nesta nova modalidade de turismo, vários produtores adaptaram-se e oferecem ao enoturista 

programas diversos como participação de vindimas, provas de vinhos, visitas monitoradas às adegas e 

desenvolvem parcerias com hotéis e restaurantes da região, promovendo e possibilitando uma larga 

experiência cultural e de entretenimento, numa viagem pelos sabores e aromas de uma terra cheia de 

tradições e paisagens inigualáveis. 

Apesar do “Alto Douro Vinhateiro” ser o local com mais turistas que procuram uma experiência ligada aos 

vinhos, muito devido às Caves de Vinho do Porto, existem outras regiões vitivinícolas que têm vindo a apostar 

na qualificação e promoção do Enoturismo, nomeadamente o Alentejo (concentram o maior número de 

espaços dedicados ao Enoturismo). Reguengos de Monsaraz, designada cidade europeia do vinho em 2015, 

propõe várias iniciativas como observações astronómicas com provas de vinhos, vindimas, criação de um 

vinho comemorativo, provas temáticas e jantares enogastronómicos. Também a ilha da Madeira e Açores 

tem apostado no Enoturismo com especial foco no vinho da Madeira e na vinha da Ilha do Pico (classificada 

como Património Mundial pela UNESCO), respetivamente. 

No âmbito da Gastronomia e Vinhos, o segmento da oferta de Enoturismo assume particular destaque na 

medida em que tem presença em todo o território nacional, regista importantes investimentos em 

equipamentos modernos e atrativos e aposta numa crescente oferta de serviços turísticos com capacidade 

de atrair turistas para zonas de menor densidade turística e em épocas que contribuem para a atenuação da 

sazonalidade. 

Um inquérito levado a cabo pelo Turismo de Portugal em 2014, caracterizou as atividades desenvolvidas 

pelas unidades de Enoturismo da seguinte forma: 
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Figura 2. Atividades desenvolvidas pelas unidades de Enoturismo 

Fonte: INE 

Relativamente às parcerias, cerca de 57% das unidades afirmam ter parcerias com outras empresas e 

entidades. Destacam-se as parcerias com empresas de animação turística (30% dos casos) e agências de 

viagens (29% dos casos). Não é tão significativo o número de unidades que estabelece parcerias com 

empreendimentos turísticos (14%).   

Quanto ao grau de colaboração com outras entidades, os resultados apontam para a existência de uma 

colaboração regular entre as unidades de Enoturismo e as Rotas do Vinho (52%), as Comissões Vitivinícolas 

Regionais (49%) e as entidades municipais (45%). Das entidades com quem as unidades estabelecem 

colaboração pontual destacam-se as Entidades Regionais de Turismo, o Turismo de Portugal, as Escolas de 

Hotelaria e Turismo e Associações gastronómicas. 

No que se refere ao tempo de permanência do cliente na unidade de Enoturismo, 53% ficam até duas horas 

e 23% até meio-dia. 

Em termos da evolução da procura, 84% das unidades de Enoturismo referiu que esta aumentou (50%) ou 

manteve-se (34%), em relação ao ano anterior. Apenas 12% das unidades detetaram uma diminuição da 

procura. Quanto à proveniência dos enoturistas, mais de metade (54%) são de origem nacional. 

Relativamente à procura internacional, os principais países emissores são Reino Unido, França, seguindo-se 

Brasil, Espanha, Alemanha e EUA, considerando-se os mercados Brasil e Alemanha como os mais 

promissores. 

As atividades mais procuradas coincidem com aquelas que foram identificadas como as mais disponibilizadas 

numa unidade de Enoturismo: provas de vinhos, visitas guiadas às instalações e visitas guiadas às vinhas. Na 

distribuição da procura representam 76% do total. De acordo com um estudo elaborado para a Associação 

dos Roteiros do Vinho de Portugal, que contou com a colaboração de cerca de 260 unidades de Enoturismo, 

foi estimado um total de 2,2 milhões de visitantes em 2016 para o segmento do Enoturismo.  
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Contexto da Região Norte 

 

A Região Norte relativamente à divisão territorial do país, encontra-se na NUTS II com 3 576 205 habitantes. 

Embora a níveis turísticos a Região Norte tenha sido em 2017 o segundo destino nacional mais procurado (a 

seguir à Região Centro), tendo captado um total de 4,7 milhões de deslocações, esta é a região com mais 

visitantes de Enoturismo no país, “uma vez que agrega as zonas vínicas mais emblemáticas do país, com o 

Douro à cabeça, mas também com os vinhos verdes, onde o Enoturismo tem vindo a registar um crescimento 

exponencial, quer em número de unidades disponíveis quer em número de turistas", como referido  pelo 

presidente da TPNP, Luís Pedro Martins. 

Para este aumento do Enoturismo, os produtores tiveram de fazer um investimento na quantidade e 

qualidade da sua oferta. Em termos de quantidade, houve, no ano de 2017, uma produção vinícola de 2 

367 979 hl. 

Como enunciado no contexto nacional, o território Português detém 14 regiões vitivinícolas. Destas, quatro 

estão inseridas na Região Norte do país, apresentando cada uma delas caraterísticas e particularidades 

muitos distintas umas das outras.  

Desta forma, a Região Norte apresenta como oferta várias quintas seculares e familiares que se foram 

profissionalizando e abrindo às novas tendências do mercado, nomeadamente na conceção de experiências 

ligadas ao vinho, seu produto principal. Surgem assim visitas guiadas às quintas, experiências da poda e da 

pisa, prova enogastronómicas, entre outras.  

Também o fim de semana gastronómico, promovido pelo Turismo do Porto e Norte em parceria com os 

Municípios do Norte do País, promove o Enoturismo na sub-região, uma vez que traz muitos visitantes ao 

território que aliam a experiência gastronómica com experiências ligadas ao Enoturismo.  

Da mesma forma, o alojamento local tem contribuído para o aumento do Enoturismo. Sendo que esta 

vertente turística tem aumentado e tem ganho grande notoriedade a nível nacional e internacional, os 

empreendedores vêm neste segmento uma mais-valia ao seu negócio, incorporando-o com a plantação de 

vinhas e consequente produção de vinho, oferecendo assim ao turista experiências que vão para além da 

dormida.  
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Contexto do Baixo Tâmega 

 

O Baixo Tâmega encontra-se inserido nas NUTS III – Tâmega e Sousa e agrega os concelhos de Amarante, 

Baião, Celorico de Basto e Marco de Canaveses com uma população total de 143 722 habitantes (47% da 

área total da sub-região do Tâmega e Sousa).  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Sub-regiões de Portugal e Municípios do Baixo Tâmega 

Fonte: INE / Associação de Municípios do Baixo Tâmega. 

 

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), em 2016 os quatro municípios totalizam uma 

população residente de 144 567, sendo que os territórios mais populosos são Amarante e Marco de 

Canaveses. No entanto, o Baixo Tâmega tem assistido a um decréscimo da sua população residente ao longo 

dos anos, facto que é visível em todos os Municípios que o constituem. Desta forma, apresenta uma 

população envelhecida, com uma tendência de decréscimo populacional acentuado nas gerações mais jovens 

e um acréscimo de população residente no grupo etário mais avançado.  
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Relativamente à emigração, constata-se que desde 2001, a tendência é que as saídas de população são 

claramente superiores às entradas de cidadãos. Uma das explicações é o aumento geral da taxa de 

desemprego na sub-região, que em 2011 registou médias superiores às de Portugal Continental. No que toca 

ao emprego, o setor terciário é o maior empregador no Baixo Tâmega, com exceção do Município de Marco 

de Canaveses, em que a maioria da população está empregada no sector secundário. 

Relativamente à economia, os Municípios que constituem o Baixo Tâmega têm vindo a registar um aumento 

de volume de negócios nas atividades do setor primário, registando por outro lado um decréscimo no setor 

das indústrias transformadoras. Desta forma, o número de pessoas empregadas no setor agroalimentar no 

Baixo Tâmega apresenta alguma representatividade.  

A Associação de Municípios do Baixo Tâmega encontra-se inserida na Região Demarcada dos Vinhos Verdes 

(Figura 4).  

 

Figura 4. Região Demarcada dos Vinhos Verdes 

Fonte: Comissão Vitivinícola da Região dos Vinhos Verdes  
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Produção vitivinícola

•Vinhas e vinho

•Caves e adegas

•Fatores naturais e 
humanos

•Festivais, feiras e eventos

•Produtores, enólogos, 
viticólogos

Região

•Paisagens 

•Gastronomia

•Património material e 
imaterial

•Infraestruturas

•Componente institucional

•Atributos regionais

Oferta Turística

•Visitas guiadas

•Restauração

•Alojamento

•Empresas de animção 
turística

•Transportes

•Recursos humanos

Questões de ordem cultural, microclimas, tipos de vinho, encepamentos e modos de condução das vinhas 

levaram à divisão da Região Demarcada dos Vinhos Verdes em nove sub-regiões. Os territórios da Associação 

de Municípios do Baixo Tâmega encontram-se em 3 sub-regiões: sub-região Amarante (Municípios de 

Amarante e Marco de Canaveses), sub-região Baião (Município de Baião) e sub-região Basto (Município de 

Celorico de Basto). 

O Vinho Verde é assim um dos produtos âncora destes territórios, uma vez que é transversal aos quatro 

Municípios e apresenta uma elevada importância para a economia e emprego. Este produto tem vindo a ser 

trabalhado e especializado, principalmente no aumento da sua qualidade e notoriedade. Relativamente à 

produção vinícola, estes territórios produziram 159 980 hl de vinho, no ano de 2017, sendo que a maior 

produção de Vinho do Baixo Tâmega está localizada nos Municípios de Amarante e Celorico de Basto. O Baixo 

Tâmega representa cerca de 40% do total de produção de Vinho Verde produzido na NUT III Tâmega e Sousa 

e aproximadamente 19% do total de produção da Região dos Vinhos Verdes. 

Através da especialização e profissionalização do setor, surgem vários prémios reconhecidos 

internacionalmente atribuídos aos vinhos e Enoturismo destes territórios. 

Aliado à produção de vinho de qualidade, à especialização dos produtores e ao aumento da sua oferta, surge 

o turismo. Com o aumento do fluxo turístico no país, esta sub-região viu neste produto de excelência uma 

forma de promover o território, mas também uma forma de melhorar e aumentar a notoriedade dos 

produtores, produtos e serviços, através do Enoturismo.  

Relativamente à oferta do segmento Enoturismo, esta pode ser dividida em dois públicos (1) o próprio turista 

e os recursos que usa para a sua atividade enoturística e (2) todas as entidades que transformam os recursos 

em produtos e serviços de Enoturismo. Desta forma, a oferta enoturística é o somatório dos elementos da 

produção vitivinícola, da oferta turística e dos atributos da região em que se insere. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Elementos da oferta enoturística 

 

Uma vez que houve uma aposta tanto por parte dos Municípios como das entidades privadas do território 

na oferta de produtos e serviços ligados ao Enoturismo, surge assim uma oferta alargada para este segmento 

e para os diferentes públicos deste turismo. 
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Antes de mais, como referido anteriormente, estes quatro Municípios encontram-se inseridos na Roteiro dos 

Vinhos Verdes e na Região Demarcada dos Vinhos Verdes – a maior região demarcada portuguesa e uma das 

maiores da Europa (CVRVV).   

A maior parte das Quintas destes territórios, com o aumento do turismo na sub-região, adaptou-se à procura 

dos turistas, principalmente no segmento do Enoturismo, uma vez que o Vinho Verde é um produto forte do 

território. Surgem assim atividades e experiências ligadas ao cultivo da vinha que podem ser visitadas pelos 

turistas. Algumas das experiências adotadas pelos produtores são as provas organizadas, as visitas guiadas 

às Quintas, à produção e à adega, e a vindima. Aliado a estas atividades surgem os restaurantes construídos 

na Quinta por forma a escoarem a produção de vinho, mas também para a degustação e prova dos vinhos 

produzidos, atividade que complementa as experiências oferecidas. Embora em menor quantidade, algumas 

destas Quintas apresentam nos seus restaurantes uma carta de Vinhos Verdes que apesar de privilegiar os 

vinhos produzidos nas Quinta apresentam outros exemplos.  

A oferta enoturística é um segmento que tem vindo a ser explorado através de novas experiências, para além 

das enunciadas anteriormente, como “enólogo por um dia” ou “um dia entre viticultores”, participação nas 

vindimas, tratamentos de vinoterapia em spa, piqueniques nas vinhas e workshops. No entanto, existe ainda 

uma procura muito grande e necessária por parte dos privados do território na informação e especialização 

no Enoturismo.  

Aliada à oferta surge também a procura. O estudo da procura é essencial por parte dos destinos e empresas 

de cariz vitivinícola e turístico por forma a perceberem quais as motivações e perceções dos visitantes 

enoturistas o que facilitará a adequação da oferta às pretensões do enoturista.  

São várias as influências que levam os turistas a procurar determinado serviço. O Enoturismo não é exceção. 

O enoturista encontra-se suscetível a várias influências, nomeadamente a mudança de gostos e consumos, a 

tendências e ao aparecimento de novos mercados, que acabam por ter reflexo nas motivações dos 

enoturistas. Também as campanhas promocionais a determinada Quinta ou adega influenciam a decisão do 

enoturista e a perceção desse local, persuadindo à visita. Da mesma forma, a informação que é adquirida 

pelo enoturista torna-se uma das principais angariadoras de visitantes. Esta informação pode surgir, por 

exemplo, através de romances, guias, revistas e jornais, brochuras de viagens, internet, familiares e amigos, 

sendo o word of mouth um fator determinante na decisão. A procura é também influenciada pelas 

preferências individuais do turista, nomeadamente o perfil enoturístico do visitante que pode ir desde os 

wine lovers com conhecimentos técnicos do vinho e da vinha aos visitantes ocasionais. Assim, para conhecer 

a procura enoturística, torna-se fundamental o estudo do perfil do enoturista. 
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Análise SWOT 

 

Como forma de sumarizar as conclusões de diagnóstico e caracterização, apresenta-se a seguinte análise 

SWOT, que identifica os pontos fortes, áreas de melhoria, oportunidades e ameaças do Enoturismo no Baixo 

Tâmega. 

 
Tabela 2. Pontos Fortes e Fracos do Enoturismo no Baixo Tâmega 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

 

• Reconhecimento internacional da Região Demarcada 
de Vinhos Verdes 

• Castas autóctones com perfil único 

• Território “verde” com um terroir único 

• Crescimento das experiências turísticas aliadas à 
vinha e ao vinho 

• Conjugação do Enoturismo com outros produtos 
turísticos 

• Aposta na qualidade dos produtos endógenos  

• Caraterísticas da hospitalidade e genuinidade das 
pessoas da região 

• Forte tradição vitivinícola e elevado know-how 

• Vinhos premiados em prestigiados concursos 
nacionais e internacionais 

• Parceiros do projeto premiados internacionalmente 
ao nível do Enoturismo, no âmbito da Great Wine 
Capitals 

• Potencia uma marca única, positiva do destino 

• Contribuição da diversificação e completo da oferta 
turística da região 

• Existência de unidades de alojamento em espaço 
rural com elevado potencial de atração 

• Região entre dois rios – Tâmega e Douro 

• Existência de empresas de animação turística 

• Sinergias entre empresas de alojamento, 
restauração, Enoturismo e animação turística 

• Gastronomia regional apoiada em produtos 
endógenos do território 

• Potencial turístico de nicho de mercado (pequenos 
grupos e família) 

• A ruralidade como fuga à cidade 

 

• Falta de recursos humanos qualificados em 
enoturismo, hotelaria e restauração 

• Falta de conhecimento e reconhecimento da 
qualidade dos vinhos verdes 

• Desconhecimento da oferta do Enoturismo  

• Reduzido número de produtores e oferta nos 
mercados 

• Reduzida notoriedade do Enoturismo no Baixo 
Tâmega  

• Pouco investimento em comunicação, branding e 
marketing 

• Reduzida dimensão das explorações vitivinícolas 

• Inexistência de sinergias e cooperação entre os 
produtores de vinhos e as diversas organizações 
turísticas 

• Reduzido número de marcas de Vinho Verde com 
notoriedade no Baixo Tâmega 

• Ausência de estratégia para o Enoturismo 

•  Inexistência de planeamento e organização de 
atividades de Enoturismo 

• Reduzido nível de desenvolvimento turístico 

• Escassa oferta complementar 

• Atividade turística com pouca expressão 

• Concorrência sobretudo da Região Demarcada do 
Douro 

• Reduzida oferta de unidades de alojamento na 
região do baixo Tâmega 

• Cartas de vinho mal estruturadas e deficiente serviço 
de vinhos  

• Elevada sazonalidade da região 

• Deficiente sinalização turística 

• Dificuldade de acesso a alguns parceiros  
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Tabela 3. Oportunidades e Ameaças do Enoturismo no Baixo Tâmega 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

 

• Potenciar a notoriedade de vinhos verdes e 

gastronomia (ativos turísticos nacionais identificados 

na estratégia de turismo 2027) no âmbito do 

programa de ação para o Enoturismo para Portugal 

2019-2021  

• Crescimento da notoriedade do Enoturismo a nível 

nacional 

• Tendência crescente do número de enoturistas 

• Potenciar o cross-selling entre vinho e turismo 

• Adesão ao Enoturismo por parte de diferentes 

públicos 

• Oportunidades de incremento da visibilidade e 

notoriedade com a Região Demarcada e com a 

dinâmica do Roteiro dos Vinhos Verdes  

• Forte valorização da Marca Porto  

• Procura de novas e únicas experiências turísticas 

• Promoção do turismo de Portugal e da Região Porto e 

Norte  

• Desenvolvimento de zonas rurais 

• Sinergia de vinho e estilo de vida 

• Promoção conjunta em rede 

• Definição do elemento coordenador e dinamizador 

através da AMBT 

• Oferta de pacotes turísticos/experiências turísticas  

• Potencialidade das atividades náuticas e de turismo 

de natureza, património histórico e arquitetónico 

• Novas linhas de financiamento do turismo de 

Portugal para promover o Enoturismo 

• Crescente interesse de operadores turísticos que 

trabalham o mercado de Enoturismo 

 

• Pouca cooperação ente os parceiros e 

organizações turísticas 

• Dimensão e dinamismo da oferta de outros 

destinos de Enoturismo por parte de outros 

mercados 

• Produtos turísticos “substitutos” 

• Mercados enoturísticos concorrentes com 

estratégias de comunicação, branding e 

marketing desenvolvidas e com grande 

notoriedade 
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ESTRATÉGIA DE POSICIONAMENTO PARA A PROMOÇÃO DO ENOTURISMO NO BAIXO TÂMEGA 

 

Visão estratégica 

 

Este documento concretiza a visão estratégica para o que se considera serem as linhas base para o 

reconhecimento do Baixo Tâmega como um destino Enogastronómico sustentável, ou seja, o caminho a 

seguir para atingir este objetivo. 

 

Objetivos gerais e específicos 

 

Com base na ferramenta “Marketing Mix 8 P’s” é possível definir os objetivos para a concretização da visão 

estratégica proposta anteriormente, ou seja, temos o ponto de partida para definir objetivos que visam a 

atratividade do território e a satisfação de quem visita o Baixo Tâmega. 

 

Figura 6. Marketing Mix 8 P's. Fonte: www.knoow.net 

 

Considera-se, assim, a pertinência na identificação dos seguintes objetivos gerais e específicos: 
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1. Qualificar a oferta de produtos e serviços (product) 

1.1. Criar um órgão coordenador, dinamizador e auditor do produto “Verde Sentido”; 

1.2. Atrair projetos sustentáveis que potenciem e valorizem o Roteiro Enogastronómico “Verde 

Sentido”; 

1.3. Potenciar a sinergia com a gastronomia local, os vinhos verdes, o alojamento, a restauração e as 

empresas de animação turística; 

1.4. Estimular a inclusão/integração dos Vinhos Verdes locais nas cartas de vinhos dos operadores; 

1.5. Potenciar a inovação de novos produtos e serviços Enogastronómicos; 

1.6. Desenvolver ofertas Enogastronómicas integradas com outros produtos turísticos da Região do 

Baixo Tâmega. 

 

2. Valorizar e qualificar o território (place) 

2.1. Proporcionar sinalização turística aos parceiros do Roteiro Enogastronómico; 

2.2. Valorizar e premiar projetos sustentáveis; 

2.3. Articular o desenvolvimento do Roteiro Enogastronómico com outros projetos a desenvolver na 

Região do Baixo Tâmega, de forma a potenciar as sinergias; 

2.4. Valorizar os Vinhos Verdes e a gastronomia local e regional baseada em produtos endógenos. 

 

3. Promover o Baixo Tâmega como um destino Enogastronómico (promotion); 

3.1. Potenciar e promover a marca “Verde Sentido – Tasting Experiences” no mercado turístico; 

3.2. Desenvolver plataforma agregadora de comunicação da marca com o desenvolvimento de site e 

de uma APP; 

3.3. Desenvolver ações promocionais junto dos operadores turísticos, agentes de viagens, empresas, 

jornalistas e influencers; 

3.4. Participar em feiras e eventos turísticos; 

3.5. Promover junto da comunidade local ações de valorização da gastronomia e dos Vinhos Verdes, 

principalmente nas Escolas (visitas de estudo e a realização de trabalhos académicos); 

3.6. Desenvolver documentos com informação turística; 

3.7. Desenvolver ações de relações públicas. 
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4. Qualificar os Recursos dos parceiros do Roteiro Enogastronómico (people); 

4.1. Qualificar os recursos humanos dos parceiros do Roteiro Enogastronómico desenvolvendo 

diversos planos de capacitação em Enoturismo; 

4.2. Desenvolver programas de tutoria e mentoria aos empresários; 

4.3. Desenvolver e difundir o conhecimento sobre o Enoturismo. 

 

5. Potenciar as sinergias entre os parceiros para o desenvolvimento de parcerias (partnership); 

5.1. Potenciar as sinergias entre os parceiros para o desenvolvimento de parcerias; 

5.2. Estimular o trabalho em rede entre os parceiros e com outras atividades turísticas. 

 

6. Desenvolver um calendário de atividades e eventos ao longo do ano (programming); 

6.1. Desenvolver um calendário de atividades e eventos da Região do Baixo Tâmega ao longo do ano. 

6.2. Estimular os parceiros a desenvolverem uma agenda anual. 

 

7. Potenciar os parceiros desenvolverem pacotes turísticos (packaging) 

7.1. Potenciar os parceiros a desenvolverem individualmente e em conjunto pacotes turísticos; 

7.2. Estimular os parceiros a desenvolverem uma agenda anual. 

 

No que se refere à evidência física (physical evidence), poderá considerar-se que este ponto é, no seu todo, 

a perceção global que o turista mantém face ao serviço prestado pelos operadores que integram o Roteiro 

Enogastronómico, tendo associado a estes a imagem “Verde Sentido”. No caso em que tal tenha sido 

positivo, numa próxima visita, ou numa recomendação de visita, irá procurar, novamente, esta imagem pois 

tem associada a boa qualidade do serviço. 

Considera-se, portanto, que é necessário que todos os operados se sintam envolvidos e tenham motivação 

para manter um serviço de qualidade, por forma a não prejudicar o produto “Verde Sentido”. Assim, as 

atividades a considerar devem focar e promover o envolvimento, sentido de responsabilidade e qualidade 

de serviço dos vários operadores aderentes.  
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ESTRUTURAÇÃO DE PRODUTOS DE ENOTURISMO NO BAIXO TÂMEGA 

 

A estruturação de produtos deverá ser concertada entre as partes envolvidas, por forma a que todos se 

revejam e envolva, uma vez que, um processo participado permitirá a obtenção de melhores resultados. 

Considera-se, assim, que este processo poderá decorrer em três níveis distintos: 

• Nível I – Individual 

Oferta atual e potencial de cada um dos parceiros. 

• Nível II – Parcerias 

Criação e desenvolvimento de parcerias para potenciar sinergias entre os diversos parceiros – alojamento, 

restauração, produtor de vinhos e animação turística, que possam dar origem à comercial de pacotes 

turísticos que potenciem experiências integradas e únicas. 

• Nível III – Destino  

No âmbito do calendário anual das atividades de cada município e da região, os parceiros poderão aproveitar 

estes acontecimentos para criar uma oferta especifica para estas atividades, quer ao nível individual (nível I) 

quer ao nível parceria (nível II). 

Face ao exposto, poderá potenciar-se, através de um processo participado, o desenvolvimento de produtos 

de enoturismo (oferta) tais como: 

1. Visita a produtores de vinho com provas comentadas e/ou atividades vínicas (manhã ou tarde); 

2. Ao nível da restauração, potenciar a harmonização entre a gastronomia autóctone com os vinhos 

verdes dos parceiros; 

3. Conjugar a oferta de alojamento com a gastronomia e vinhos e/ou diversas atividades de animação 

turística (percursos pedestres, atividades náuticas, literatura, património histórico e arquitetónico); 

4. Ao nível da animação turística potenciar atividades e eventos que envolvam a gastronomia e vinhos 

(restauração e produtores de vinho) e o alojamento. 

Esta oferta destina-se, sobretudo aos seguintes mercados / segmentos-alvo: 

• Mercado Local/Regional, Nacional e Internacional: Local/regional – concelhos vizinhos; Nacional – 

Grande Porto, Grande Lisboa, Centro (Aveiro, Coimbra, Leiria), Sul, Açores e Madeira; 

• Internacional: EUA, Brasil, França, Espanha, Alemanha, Reino Unido e Países emergentes do novo 

mundo; 

• Grupos de procura: individuais, famílias, grupo de amigos, empresas, agências de viagens/tour e 

animação turística, empresas de organização de congresso e/ou eventos, unidades hoteleiras e de 

restauração. 
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Modelo de governação, implementação e sustentabilidade 

 

Partindo do pressuposto que será a AMBT a gerir o processo, considera-se que será necessário criar uma 

equipa interna dentro deste organismo que seja responsável pela implementação das ações relacionadas 

com a promoção do produto “Verde Sentido”. Esta questão é primordial, uma vez que os operadores deverão 

ter a perceção de quem são os interlocutores, por forma a sentirem-se acompanhados e motivados. Esta 

equipa deverá ter funções de coordenação, dinamização e auditoria. 

De modo a viabilizar a formalização do processo e da relação entre a AMBT e os operadores integrantes do 

Roteiro Enogastronómico apresenta-se, de seguida, uma proposta de modelo de Regulamento para o efeito. 

 

REGULAMENTO (PROPOSTA) 

ROTEIRO GASTRONÓMICO “VERDE SENTIDO” 

 

OBJETIVO 

ARTIGO 1.º 

1. Estabelecer condições e normas para a qualificação de entidades que integram o Roteiro 

Enogastronómico “Verde Sentido”, adiante designado por REVS. 

2. Todas as entidades que manifestarem o seu interesse em aderir a este processo de qualificação 

deverão seguir o presente regulamento. 

 

ELEMENTOS DE QUALIFICAÇÃO 

ARTIGO 2.º 

1. Às entidades admitidas ao REVS será conferido o diploma Entidade Qualificada REVS que ateste a 

qualidade dos produtos turísticos que disponibiliza aos seus clientes. 

2. Todos os procedimentos de gestão e qualificação das entidades são da competência da Associação 

de Municípios do Baixo Tâmega, adiante designado por AMBT. 

3. Pretende-se que esta qualificação do produto turístico da REVS seja uma referência para o mercado 

nacional e internacional e permita destacar os melhores produtos turísticos associados aos 

Municípios que integram a REVS. 

4. A qualificação da REVS atribuída pela AMBT não se sobrepõe, nem substituí a avaliação/fiscalização 

de caráter obrigatório, operativo e/ou específico de cada um dos subsectores turísticos nele 

integrados. 
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DESTINATÁRIOS 

ARTIGO 3.º 

1. Podem candidatar-se à qualificação de entidades que integram o REVS os empreendimentos 

turísticos e alojamento local, os estabelecimentos de restauração e bebidas, os produtores de Vinho 

Verde DOC e/ou IG, os produtores de outros produtos endógenos, associações e empresas de 

animação turística, devidamente licenciados ou em processo de licenciamento. 

2. Só serão aceites candidaturas de entidades que se encontrem implantadas no território abrangido 

pelo REVS. 

 

CANDIDATURAS, CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 

ARTIGO 4.º 

1. As candidaturas estão abertas em permanência, pelo que as entidades interessadas poderão 

formalizar os seus pedidos de adesão a qualquer momento. O processo de avaliação de candidaturas 

e a atribuição da Qualificação será realizado em períodos específicos, oportuna e publicamente 

divulgados. 

2. O processo de obtenção do Diploma Entidade Qualificada, adiante designado por DEQ, é constituído 

por quatro fases: 

I. Primeira fase: formalização das candidaturas através do preenchimento do formulário de 

candidatura, disponibilizado em www..., e enviado através do correio eletrónico @xxx. A este 

formulário devem ser anexados todos os elementos solicitados. 

II. Segunda fase: apreciação das candidaturas por parte da Entidade Coordenadora da REVS, 

tendo por base os critérios de qualificação: 

a) Obtenção de pontuação igual ou superior a doze pontos, num total possível de vinte 

pontos. A pontuação é atribuída de acordo com a grelha de avaliação aplicada às 

respostas facultadas pelos candidatos no formulário de candidatura; 

b) Visita presencial por parte da Entidade Coordenadora da REVS para avaliação das 

infraestruturas e produtos turísticos individuais, com a obtenção de pontuação igual 

ou superior a 00; 

c) Frequência e aproveitamento nas ações de capacitação promovidas pela AMBT ou 

Ação de Acolhimento à REVS. 

III. Terceira fase: decisão final quanto à aprovação das candidaturas e respetiva comunicação 

dos resultados. 

IV. Quarta Fase: entrega do DEQ REVS  
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V. Quinta Fase: anualmente a Entidade Coordenadora da REVS visitará presencialmente a 

entidade qualificada para atestar a manutenção dos critérios de qualificação e do 

cumprimento do regulamento. 

 

VALIDADE / RENOVAÇÃO 

ARTIGO 5.º 

1. O DEQ atribuído é valido por três anos, com a obrigatoriedade de visita anual de avaliação dos 

critérios de qualificação e cumprimento do regulamento. 

2. Para efeitos de renovação, findo o período referido no ponto 1, a renovação será automática com o 

cumprimento dos critérios de avaliação e qualificação da renovação, de acordo com o referido na 

alínea b) da segunda fase do número 2 do artigo 4.º. 

 

CUSTOS DE ATRIBUIÇÃO/RENOVAÇÃO DO DIPLOMA 

ARTIGO 6.º 

1. A atribuição/renovação do DEQ não representa qualquer tipo de encargo para a entidade aderente.  

 

DEVERES DA ENTIDADE AVALIADORA 

ARTIGO 7.º 

1. A AMBT, em conjunto com o Comité de Avaliação, procederá à apreciação das condições para 

atribuição e/ou renovação do DEQ. 

2. A AMBT compromete-se a: 

a) promover, de forma diferenciada, os aderentes da REVS, nos seus suportes de comunicação; 

b) colaborar com as entidades aderentes nos procedimentos sob a sua área de intervenção; 

c) promover os produtos turísticos e potenciar redes e parcerias entre as entidades aderentes; 

d) manter o sigilo e a confidencialidade relativa aos dados pertencentes às entidades aderentes 

ou em processo de avaliação. 
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DIREITOS DA ENTIDADE AVALIADORA 

ARTIGO 8.º 

1. A AMBT reserva-se no direito de visitar as entidades aderentes, a qualquer momento, com marcação 

prévia. 

2. A AMBT tem o direito de requerer, periodicamente, dados quanto ao número e grau de satisfação 

dos visitantes e turistas ao nível da REVS. 

 

DEVERES DA ENTIDADE ADERENTE 

ARTIGO 9.º 

1. A entidade aderente compromete-se a: 

a) respeitar as normas legais nacionais e internacionais/comunitárias que regulamentam a 

atividade desempenhada;  

b) cooperar com as iniciativas locais/regionais promovidas pela AMBT ou por outras entidades, 

que visem a promoção e o desenvolvimento do território abrangido pela REVS; 

c) fornecer, sempre que possível, informação estatística relativa à sua própria atividade, que 

possa ser incorporada na plataforma de monitorização da REVS;  

d) favorecer a economia local/regional em processos de aquisição de bens e serviços, de 

contratação ou recrutamento de recursos humanos;  

e) colaborar com a AMBT na recolha de informação relativa ao perfil do visitante/turista através 

da aplicação de rotinas de registo de opinião de satisfação de turistas (preenchimento de inquérito 

presencial, incentivo aos utilizadores dos serviços para emitirem a sua opinião através de motores 

de busca, livro de registo de opinião, entre outros);  

f) contribuir para a divulgação, promoção e animação do território da REVS, na sua vertente 

material e imaterial, nos suportes de comunicação da entidade;  

g) informar a AMBT sempre que houver alteração do horário de visita, encerramentos 

temporários, realização de obras e outro impedimento, de forma que a oferta turística da REVS esteja 

sempre atualizada nos suportes de informação; 

h) potenciar a inovação dos produtos turísticos da REVS e do território; 

i) garantir o cumprimento de normas de segurança, higiene e de proteção ambiental; 

j) afixar o DEQ. 
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2. Contribuir para o aumento da satisfação do turista que visita a REVS, através da prestação de um 

serviço de qualidade assente em: 

a) criação de condições necessárias para a perceção de uma boa primeira impressão; 

b) hospitalidade e autenticidade; 

c) cumprimento dos horários e datas definidos para a receção aos visitantes; 

d) promoção de produtos autóctones e endógenos e da cultura e património local no âmbito 

de experiências integradas; 

e) colaboração entre entidades aderentes da REVS. 

 

DIREITOS DA ENTIDADE ADERENTE 

ARTIGO 10.º 

1. Usufruir de/adquirir vantagens competitivas e de marketing na diferenciação dos seus produtos 

turísticos. 

2. Possibilidade de utilizar a aplicação para dispositivos móveis da REVS (disponível para os sistemas 

operativos Android, iOS, Windows 8 e Windows Phone), como forma de promoção dos seus produtos 

turísticos.  

3. Beneficiar da integração em materiais promocionais da REVS.  

4. Possibilidade de usufruir de um serviço de intermediação prestado pela AMBT, junto dos agentes e 

operadores turísticos regionais/nacionais/internacionais, no sentido de promover parcerias, 

programas ou quaisquer outras formas de colaboração que se considerem ser de interesse para o 

desenvolvimento regional.  

5. Participar em ações de capacitação e/ou promoção/divulgação da REVS, sejam elas organizadas em 

formato presencial ou através de recurso a plataforma de ensino à distância. 

6. Integrar programas/pacotes/oferta turística organizada pela REVS. 

7. Possibilitar de participar em projetos-piloto e inovadores promovidos/coordenados pela REVS e 

AMBT.  
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INFRAÇÕES E INCUMPRIMENTOS 

ARTIGO 11.º 

1. Constituem infrações ou incumprimentos ao presente regulamento:  

a) O uso indevido do DEQ, a transferência ou cedência do DEQ a terceiros; 

b) Alteração das condições que levaram à atribuição do DEQ, sem que as mesmas sejam 

comunicadas à AMBT. 

2. As infrações e incumprimentos mencionados no ponto 1 do presente artigo poderão ter como 

consequência a suspensão e/ou exclusão da entidade aderente, por decisão tomada pela AMBT e 

Comité de Avaliação. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

ARTIGO 12.º 

1. Os casos omissos deste regulamento serão resolvidos pela AMBT. 

2. Qualquer proposta e/ou alteração deste regulamento será ́ aprovada e apresentada à AMBT e 

comunicada a todos os aderentes e potenciais participantes.  

3. O presente regulamento é o documento de referência, a utilizar por todos os interessados, para a 

atribuição e uso do DEQ.  

 

 

 

O Regulamento em causa é meramente indicativo, devendo as entidades envolvidas no processo refletir 

sobre a pertinência e adequação de cada um dos artigos apresentados, mediante a necessidade de 

salvaguardarem os seus interesses e adequar aos objetivos que venham a ser traçados para o futuro do 

Roteiro Enograstronómico “Verde Sentido”. 
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Plano de ação para a promoção e ativação do produto Enoturismo do Baixo Tâmega “Verde 

Sentido” 

 

O presente plano de marketing tem como objetivo principal identificar e estabelecer ações estruturantes a 

serem desenvolvidas num período de 12 meses para a promoção e ativação do produto Enoturismo na sub-

região do Baixo Tâmega. Estas ações têm um objetivo específico considerado como o ponto fulcral a 

estabelecer para a ativação do Enoturismo. Desta forma, é apresentado uma ficha síntese para cada uma das 

ações a implementar, com o objetivo, descritivo, cronograma e estimativa de investimento. 

Tabela 4. Ações estruturantes para promoção do Enoturismo no Baixo Tâmega 

AÇÕES ESTRUTURANTES 

01 Estrutura e dinamização da REVS  
Criar órgão coordenador, dinamizador e auditor do produto 

“Verde Sentido”. 

02 

Ações de sensibilização e 

capacitação das entidades 

aderentes 

Promover ações para a capacitação das entidades aderentes para 

a oferta do produto Enoturismo. 

03 
Programa de tutoria e mentoria 

aos empresários 

Disponibilizar um programa de tutoria aos empresários e 

empreendedores de modo a capacitá-los para a tomada de 

decisões no âmbito dos seus projetos empresariais. 

04 Website e app 
Desenvolver website e app com toda a informação enoturística da 

REVS.  

05 

Estruturação de programas e 

cross-selling de produtos e 

serviços 

Estruturar programas e cross-selling de produtos e serviços que 

conjuguem o Enoturismo com outros produtos turísticos e locais. 

06 Programa Hosted Buyers 
Desenvolver ações promocionais junto dos operadores turísticos, 

agentes de viagens, empresas, jornalistas e influencers. 

07 
Participação em feiras e 

organização eventos turísticos 

Participar na REVS e/ou entidades aderentes em feiras e eventos 

turísticos 

08 
Promover a marca “Verde 

Sentido” 

Desenvolver um plano de comunicação e marketing para 

promoção da REVS. Desenvolver materiais de informação turística 

da REVS (mapas informativos, etc.). 

09 
Visitas de estudo nacionais e 

internacionais 

Promover a realização de visitas de estudo nacionais e 

internacionais das entidades aderentes da REVS. 
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Tabela 5. Ação 01 – Estruturação e Dinamização da REVS. 

01 – ESTRUTURAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DA REVS 

Objetivo 

Criar órgão coordenador, dinamizador e auditor do produto “Verde Sentido”. 

Descritivo 

Uma vez criada a REVS torna-se necessário a existência de um órgão que coordene, dinamize e audite o 

funcionamento da REVS. 

A operacionalização desta ação implica a: 

• Articulação da calendarização anual dos municípios de forma a que os parceiros possam potenciar a 

sua oferta; 

• Promoção junto dos parceiros ações a criação de pacotes e de sinergias; 

• Gestão das futuras candidaturas com base no regulamento; 

• Atração de projetos sustentáveis que potenciem e valorizem a REVS; 

• Promoção de ações de inclusão dos Vinhos Verdes locais nas cartas de vinhos dos restaurantes; 

• Potenciação e estimulação do desenvolvimento de novos produtos e serviços enogastronómicos. 

Cronograma 

Ano 1 

Estimativa de investimento 

A definir 
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Tabela 6. Ação 02 – Ações de sensibilização e capacitação dos agentes 

02 – AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DAS ENTIDADES PARCEIRAS 

Objetivo 

Promover ações para a capacitação das entidades parceiras para a oferta do produto Enoturismo. 

Descritivo 

Uma vez que são as entidades parceiras a venderem o produto enoturístico, torna-se fundamental 

capacitá-los para a atração de turistas e para o aumento da qualidade da sua oferta. Apesar destes 

territórios apresentarem uma grande produção de vinho, este recurso não está devidamente explorado 

no que toca a produto turístico. Assim, os privados têm um papel fundamental de promoção deste 

segmento, não apenas pela promoção do território, mas também como forma de diferenciação.  

Desta forma, esta ação tem como objetivo transmitir noções e competências a estes 

profissionais para a oferta e explicação do produto Enoturismo (e.g. storytelling do Enoturismo e dos 

Vinhos Verdes; entre outros.) 

 

A operacionalização desta ação implica: 

• Reuniões locais com as entidades parceiras; 

• Realização de ações de capacitação para os gestores e colaboradores das entidades parceiras, 

nomeadamente as seguintes ações modulares*: Informação turística; Estruturação da oferta de 

Enoturismo; Acolhimento e receção; Carta e serviço de vinhos; Princípios de harmonização; Vinhos 

Verdes – Nível II; Técnicas de serviço de mesa e bar; Higiene e segurança alimentar; Técnicas de 

cozinha e pastelaria; Inovação e desenvolvimento de novos produtos e serviços de Enoturismo; 

Storytelling do Enoturismo. 

*Poderá haver a possibilidade de obtenção de um certificado de curso de especialização em 

Enoturismo por uma instituição de Ensino Superior Politécnico. 

• Monitorização de planos de ação e resultados. 

Cronograma 

Ano 1 

Estimativa de investimento 

A definir 
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Tabela 7. Ação 03 – Programa de tutoria e mentoria aos empresários 

03 – PROGRAMA DE TUTORIA E MENTORIA AOS EMPRESÁRIOS 

Objetivo 

Disponibilizar um programa de tutoria aos empresários e empreendedores de modo a capacitá-los para a 

tomada de decisões no âmbito dos seus projetos empresariais. 

Descritivo 

Aliada à ação de capacitação dos agentes, surge também a ação de tutoria e mentoria aos empresários que 

apostem no Enoturismo no Baixo Tâmega. Esta ação implica a disponibilização de consultores 

especializados em Enoturismo para apoio em todo o processo negocial e de gestão dos empresários na sua 

unidade de Enoturismo. É objetivo capacitá-los para a adoção de novas práticas que gerem um maior fluxo 

turístico. Um exemplo de tutoria é o apoio ao nível da comunicação e imagem da unidade enoturística e na 

dinamização e diversificação da oferta.  

 

A operacionalização desta ação implica: 

• Contratação de dois consultores especializados em Enoturismo; 

• Definição do plano de tutoria; 

• Divulgação e realização do programa de tutoria; 

• Ações de networking que proporcionem momentos de conhecimento e interação entre as entidades 

aderentes da REVS. 

Cronograma 

Ano 1 

Estimativa de investimento 

A definir 
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Tabela 8. Ação 04 – Website e App 

04 – WEBSITE E APP 

Objetivo 

Desenvolver website e app com toda a informação enoturística da REVS. 

Descritivo 

A internet tem assumido um papel determinante na decisão de escolha e compra dos turistas, 

influenciando as suas expectativas e tornando-se na principal fonte de informação para potenciais turistas. 

Neste contexto, o mundo virtual tem demonstrado um significativo impacto no setor turístico, 

influenciando tanto a procura como a oferta turística. Em relação à procura turística, tem transformado a 

forma como os turistas procuram, encontram, leem, confiam e produzem, de forma colaborativa, 

informação sobre destinos e entidades turísticas. No que respeita à oferta turística, a internet proporciona 

novas formas e informação às entidades turísticas que lhes permite desenvolver e implementar novos 

serviços, otimizar os seus modelos operacionais e Marketing turístico. É uma ferramenta essencial para 

compreender e responder às preferências dos turistas. Por esse motivo, é defendido que a incorporação 

de um website e app nas atividades de Marketing turístico do Baixo Tâmega permitirá atrair potenciais 

segmentos alvo, maximizar as experiências personalizadas, fortalecer as relações de confiança, gerar valor 

e aumentar a competitividade das entidades turísticas. Desta forma, a app será desenhada tendo em conta 

a capacidade de agregação a médio-longo prazo com outras entidades de Enoturismo de outras sub-

regiões por forma a existir uma maior diferenciação e diversificação aliada à cooperação entre os vários 

agentes.  

 

A operacionalização desta ação implica: 

• Estruturação dos conteúdos; 

• Contratação de empresa de comunicação. 

Cronograma 

Ano 1 

Estimativa de investimento 

A definir 
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Tabela 9. Ação 05 – Estruturação de programas e cross-selling de produtos e serviços 

05 – ESTRUTURAÇÃO DE PROGRAMAS E CROSS-SELLING DE PRODUTOS E SERVIÇOS 

Objetivo 

Estruturar programas e cross-selling de produtos e serviços que conjuguem o Enoturismo com outros 

produtos turísticos e locais. 

Descritivo 

Sendo o setor do turismo relativamente recente, é visível no Baixo Tâmega uma desorganização e falta de 

cooperação neste segmento. Desta forma, torna-se fundamental proceder a uma ação que reúna os 

agentes e entidades do território com vista à estruturação de programas de Enoturismo que captem 

turistas ao território.  

Apesar desta ação ser muito marcada pelo Enoturismo é importante ter em conta outros produtos 

característicos do território e outros segmentos turísticos que aliados ao Enoturismo promovem o Baixo 

Tâmega de forma mais integrada, diversificada e completa.  

A inovação da experiência numa unidade de Enoturismo e a diversificação de atividades disponibilizadas, 

pode ser crucial para permanências mais longas e para o acréscimo do gasto médio por parte dos visitantes. 

Aliado à incorporação de novas experiências de Enoturismo é necessário a incorporação de outros produtos 

que não apenas o Vinho Verde, como por exemplo, a gastronomia (com as compotas, o fumeiro, o mel), os 

produtos artesanais, entre outros. Da mesma forma, poderão ser realizados programas que aliem o 

Enoturismo com outros segmentos turísticos como é exemplo o Desporto e Aventura, o Bem-estar, entre 

outros, que levarão a que os turistas fiquem mais tempo no território.  

 

A operacionalização desta ação implica: 

• Levantamento da oferta turística no Baixo Tâmega; 

• Reuniões com entidades do território; 

• Estruturação e comunicação dos programas. 

Cronograma 

7 meses 

Estimativa de investimento 

A definir 
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Tabela 10. Ação 06 – Programa Hosted Buyers 

06 – PROGRAMA HOSTED BUYERS 

Objetivo 

Desenvolver ações promocionais junto dos operadores turísticos, agentes de viagens, empresas, 
jornalistas e influencers 

Descritivo 

 
O programa de Hosted Buyers tem como objetivo apoiar a vinda de operadores turísticos, agências de 
viagens, jornalistas, opinion makers e influencers, com interesse específico no segmento do Enoturismo.  
Através deste Programa, a Associação de Municípios do Baixo Tâmega, disponibiliza voos, transfers, 
restauração, alojamento e visitas temáticas aos participantes. Há ainda uma sessão de reuniões entre os 
Hosted Buyers e as entidades privadas do território para apresentação da oferta e estabelecimento de 
parcerias.  
 
A operacionalização desta ação implica: 

• Identificação de Operadores turísticos, Agências de Viagens, Jornalistas e influencers do Enoturismo; 

• Organização e realização dos programas; 

• Despesas com Hosted Buyers; 

• Preparação e organização das ações de suporte de comunicação. 

Cronograma 

2 Programas HB*2 dias 

Estimativa de investimento 

A definir 
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Tabela 11. Ação 07 – Participação em feiras e organização de eventos turísticos 

07 – PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS 

Objetivo 

Participar na REVS e/ou entidades aderentes em feiras e organização de eventos turísticos 

Descritivo 

 
A presença em feiras de âmbito turístico pretende dar a conhecer a REVS aos operadores turísticos e 
agências de viagem e outras empresas turísticas e ao público em geral. 
A organização de eventos ligados ao Enoturismo proporciona uma oportunidade para os privados do 

território partilharem experiências e adquirirem conhecimento e novas técnicas para incorporar e melhorar 

a sua oferta. Devem ser organizados eventos de caráter informal (e.g.: encontro entre agentes, workshops) 

mas também eventos com foco mais técnico do setor (e.g. palestras, seminários, conferências).  

Cada evento deve realizar-se num Município diferente tendo em conta a representatividade, mas também 

tendo em conta a partilha e o incremento das relações entre os diferentes players dos Municípios.   

 

A operacionalização desta ação implica: 

• Identificação de feiras e eventos de projeção nacional e internacional; 

• Despesas associadas à participação; 

• Preparação e organização das ações de suporte de comunicação. 

• Programação e calendarização dos eventos 

• Seleção e contratação dos orientadores e oradores; 

• Desenvolvimento de ações de publicidade e divulgação, aluguer de espaços, preparação de coffee-

break, material de apoio, entre outros. 

Cronograma 

Ano 1  

Estimativa de investimento 

A definir 
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Tabela 12. Ação 08 – Promover a marca “Verde Sentido” 

08 – PROMOVER A MARCA “VERDE SENTIDO” 

Objetivo 

Desenvolver um plano de comunicação para promoção da REVS. 

Desenvolver documentos de informação turística da REVS. 

Descritivo 

O online, as redes sociais e a opinião virtual são cada vez mais fatores de influência (negativa ou positiva). 

Assim, considera-se crucial desenvolver uma forte comunicação do Enoturismo do Baixo Tâmega, através 

de um plano de comunicação. Algumas das ações a considerar no plano de comunicação poderão ser a 

divulgação de panfletos da oferta turística em pontos de interesse (e.g.: TAP) e a criação de outdoors. 

  

A operacionalização desta ação implica: 

• Estruturação da oferta turística e de Enoturismo do Baixa Tâmega; 

• Conceção de um plano de comunicação;  

• Criação de documentos de suporte à divulgação da informação turística. 

Cronograma 

Ano 1 

Estimativa de investimento 

A definir 
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Tabela 13. Ação 09 - Visitas de estudo nacionais e internacionais 

09 – VISITAS DE ESTUDO NACIONAIS E INTERNACIONAIS 

Objetivo 

Promover a realização de visitas de estudo nacionais e internacionais das entidades aderentes da REVS. 

Descritivo 

Esta ação visa a realização de visitas de estudo com os privados do território a unidades de Enoturismo de 

sucesso por forma a obterem novos conhecimentos e informações sobre o setor e por forma a existir uma 

interação entre os diferentes players.  

A entidade responsável pela organização destas visitas será Associações de Municípios do Baixo Tâmega 

que tem como função convidar os privados a participar e organizar as visitas, quer a nível nacional ou 

internacional. É também função da Associação acompanhar os privados durante a visita e tirar conclusões 

para incutir e divulgar nas ações de capacitação de outros e novos agentes do território. 

É objetivo incutir nos privados um espírito de cooperação e conhecimento para que possam aplicar novas 

e boas práticas aos seus serviços, dinamizando a sua oferta e o território e conferindo-lhe notoriedade e 

diferenciação.  

 

A operacionalização desta ação implica: 

• Identificação de casos de sucesso no setor do Enoturismo; 

• Organização e acompanhamento de 2 visitas de estudo nacionais a unidades de Enoturismo; 

• Organização e acompanhamento de 1 visita de estudo internacional a unidades de Enoturismo; 

• Despesas com as visitas. 

Cronograma 

2 visitas*2 dias 

Estimativa de investimento 

A definir 
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Avaliação e Monitorização  

 

Uma vez delineados os objetivos estratégicos e o plano de ação, será necessário definir a monitorização e 

avaliação que identifica os indicadores de desempenho e de realização por forma a mensurar o desempenho 

dos objetivos e ações delineadas. Desta forma, é possível avaliar o desempenho das ações e perceber se 

estão a ter um alcance positivo e caso não estejam, preceder à sua redefinição.  

Através dos indicadores é possível avaliar de forma quantitativa e qualitativa as atividades delineadas e os 

resultados obtidos de forma eficaz e eficiente. Da mesma forma, a monitorização e avaliação tem de ter em 

conta as entradas, as atividades e os resultados com um determinado horizonte temporal que auxilie a 

tomada de decisão. Assim, estes indicadores são cruciais para o conhecimento sobre o serviço e para as 

tomadas de decisão que irão definir o rumo do Enoturismo no Baixo Tâmega.  

Com base nas ações estruturantes, são delineados indicadores de desempenho e de realização por forma a 

avaliar cada uma das ações, levando a um resultado mais concreto e fidedigno. Desta forma, será possível 

avaliar cada uma delas, verificar a sua eficiência e eficácia e delinear a sua restruturação caso seja necessário.  

 

 

Tabela 14. Indicadores de desempenho e de realização. 

AÇÕES INDICADORES METAS FONTE DE DADOS HORIZONTE 

01.Estruturação e 
dinamização da 
REVS 

% do cumprimento das ações 
definidas no Calendário 

75% Calendário Anual Anual 

Nº de pacotes turísticos criados 
entre os parceiros e/ou 
desenvolvimento de novos 
produtos/serviços 

4 Pacote turístico Trimestral 

N.º de candidaturas de novas 
entidades aderentes 

12 
Formulário de 
Candidatura 

Anual 

02. Ações de 
sensibilização e 
capacitação das 
entidades 
parceiras 

Nº cursos técnicos de curta 
duração 

4 
Relatórios de 
execução  

Semestral Nº de reuniões 8 
Lista de presenças e 
relatórios 

Nº de participantes 50 Lista de presenças 
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03. Programa de 
tutoria e 
mentoria aos 
empresários 

Nº de tutorias realizadas 20 
Relatório de 
execução 

Anual 

Nº de ações de networking 4 Lista de presenças Trimestre 

04.Website e app 

Nº de visualizações e visitantes 5 000 
Relatório; 
Google Analytics 

Semestral 

Nº de downloads da app 100 Relatório 

05. Estruturação 
de programas e 
cross-selling de 
produtos e 
serviços 

Nº programas turísticos criados 4 

Programas 
fornecidos pelas 
entidades 
aderentes 

Semestral 

06. Programa 
Hosted Buyers 

Nº de Operadores / Agências de 
Turismo que visitaram o território 

6 Lista de presenças 

Semestral  

Nº de parcerias estabelecidas com 
agentes que reuniram do 
território 

4 
Contratos/Folhetos/ 
Website 
 

Nº de publicações feitas por 
jornalistas convidados 

2 Clipping 

Nível de Satisfação Satisfeito 

Inquérito de 
satisfação – 
Agências e 
Entidades 
Aderentes 

07. Participação 
em feiras e 
organização de 
eventos turísticos 

Nº de feiras turísticas 4 
Comprovativo de 
inscrição 

Anual 

Nº Conferências/Workshop 5 Lista de Presenças Anual 

08. Promover a 
marca “Verde 
Sentido” 

Nº de ações a desenvolver no 
plano de comunicação 

3 
Plano de 
Comunicação 

Anual 

09. Visitas de 
estudo nacionais 
e internacionais 

Nº de visitas de estudo nacionais 2 Relatório de visita 
Anual Nº de visitas de estudo 

internacionais 
1 Relatório de visita 
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Para além dos indicadores de resultados apresentados na tabela, e que facilitam a avaliação e monitorização 

da promoção do Enoturismo no Baixo Tâmega, é também necessário a identificação dos indicadores de 

processos e estruturais que vão de encontro aos objetivos estratégicos delineados anteriormente.  

Os indicadores de processos ajudam a Associação de Municípios do Baixa Tâmega a avaliar e monitorizar 

todos os recursos afetos a esta promoção e dinamização do Enoturismo no território. Desta forma, a 

avaliação poderá ser realizada através da medição dos seguintes indicadores: 

• Nº de unidade monetárias despendidas na promoção e dinamização do Enoturismo; 

• Nº de inquéritos e relatórios realizados; 

• Nº de atividades de marketing; 

• Tempo despendido na promoção do Enoturismo. 

Relativamente aos indicadores estruturais, estes facilitam a avaliação e monotorização geral do projeto. 

Ajudam na quantificação dos resultados obtidos com as ações que foram implementadas. É necessário ter 

em conta os seguintes indicadores: 

• Percentual médio de ocupação nos territórios; 

• Tempo médio de estadia e de visita;  

• Quantidade de camas e oferta enoturística; 

• Nº de enoturistas por ano; 

• Despesa média por enoturista. 

Uma vez definidos os indicadores que avaliarão a promoção e dinamização do Enoturismo no Baixo Tâmega 

e por forma a serem cumpridos os objetivos estratégicos e as ações delineadas, torna-se crucial a definição 

de uma estrutura institucional que suporte e dinamize o crescimento e desenvolvimento do Enoturismo no 

território que permita, por um lado, enfrentar os desafios encontrados regionalmente, e, por outro, adaptar 

o setor a um contexto competitivo mais alargado – nacional e internacional –, sendo capaz de interpretar as 

novas tendências no Enoturismo. Esta função é atribuída à Associação de Municípios do Baixo Tâmega, que 

agrega os quatro municípios e que terá como objetivo a avaliação e monitorização do presente plano de 

marketing.  

As ações estruturantes têm como objetivo fundamental o desenvolvimento do Enoturismo aliado ao 

desenvolvimento económico e social do Baixo Tâmega. Para isto, a Associação de Municípios do Baixo 

Tâmega tem como função potenciar, avaliar e monitorizar os objetivos e ações definidas. Esta entidade 

possuirá funções deliberativas e de coordenação global das atividades, sendo que as suas decisões deverão 

garantir o alinhamento dos interesses de todas as entidades públicas e privadas envolvidas na execução da 

presente estratégia, pelo que todas as deliberações serão efetuadas de forma concertada e integradora. 
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CONCLUSÃO 

 

No decorrer da execução do projeto BTinova foi evidente o envolvimento dos operadores e expectativas dos 

mesmos quanto à continuidade do trabalho desenvolvido. Face à vontade gerada no território, considerou-

se pertinente traçar o caminho de futuro transposto no presente documento que incide em questões práticas 

e operacionais. 

De facto, a conjugação da valorização dos recursos endógenos (Vinho Verde, gastronomia, património, etc.) 

com os recursos turísticos (restauração, alojamento e animação turística) é uma combinação vencedora no 

Baixo Tâmega. A experiência de degustação, o contacto com as pessoas e a assimilação de uma paisagem 

vitícola conferem, no seu todo, uma experiência capaz de captar as atenções do turista nacional e 

internacional. 

Contudo, salienta-se que uma estratégia sustentável de enoturismo implica, necessariamente dois aspetos 

importantes: 1) consciencialização de todos os operadores implicados (quintas, adegas, alojamento, 

restauração, associações culturais, entidades públicas, etc.) e 2) cooperação entre o que são as iniciativas 

privadas e iniciativas públicas. Neste ponto reside igualmente, o sucesso de qualquer iniciativa de promoção 

do território e, consequentemente o passo-chave para a diferenciação da oferta e atenuação da 

sazonalidade. 

Direcionar fluxos para as zonas de menor concentração da procura turística é, portanto, o grande desafio a 

que o produto “Verde Sentido – Tasting Experiences” pretende dar resposta. Dá-lhe continuidade, garantindo 

a devida articulação com outras iniciativas que venham a surgir no território é, no futuro próximo, garantia 

da sua consolidação como produto turístico competitivo e sustentável.   
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