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introdução
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As políticas públicas em Portugal, particularmente as destinadas ao desenvol-
vimento do território e ao interior do país são singularizadas pela falta de persis-
tência de apoios, pela instabilidade e contradição de orientações, condições que 
implicam desafios pouco estimulantes à sustentabilidade das economias locais 
gerando instabilidade no tecido empresarial local. 

A produção de vinho, uma das poucas actividades do sector primário que conti-
nua a afirmar-se competitiva e capaz de gerar riqueza, vive quase exclusivamente 
do investimento privado e do associativismo, dois modelos de negócio de raiz e 
filosofia completamente diferentes mas de objectivo comum. Apesar do potencial 
e de uma inegável capacidade de gerar riqueza, apesar da aptidão para se afirmar 
como uma das bandeiras económicas de Portugal, o sector do vinho e da viticultura 
vive no presente instantes de tensão económica atravessando momentos de con-
vulsões e desventuras.

O modelo é particularmente grave na região do Douro, a denominação mais anti-
ga do mundo e uma das poucas que consegue suportar dois tipos de vinho dentro 
do mesmo espaço geográfico, o Vinho do Porto e o vinho do Douro. Para além de 
a convivência entre os dois estilos de vinhos nem sempre ser pacífica, tendo em 
conta a inevitável disputa entre as mesmas uvas e a competição pelas melhores 
vinhas, a região conta com custos de produção muitíssimo superiores à maioria 
das restantes regiões nacionais dada a orografia tão particular do Douro.

No Douro a produção e vindima continuam a ser realizadas de forma inteiramente 
manual, sem qualquer possibilidade material de mecanização, com produtividade di-
minuta face à pobreza extrema dos solos. Os custos de implantar uma vinha nova são 
colossais, os trabalhos na vinha são caros e demorados, o que provoca custos pesados 
de mão-de-obra, que nem sempre é fácil encontrar, mão-de-obra que com regularidade 
demonstra uma severa falta de formação. A propriedade encontra-se profundamente 
fragmentada o que com frequência inviabiliza qualquer veleidade de rentabilização 
das explorações, muitas das quais são mantidas mais por empenho pessoal no segui-
mento de uma tradição familiar, com dedicação e zelo, que de forma racional.

Para cúmulo, e apesar de ser a região nacional a experimentar os maiores custos 
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de produção, o Douro continua a ser a denominação que oferece os preços por qui-
lo de uva mais baixos aos viticultores, sustentando valores que raramente chegam 
a compensar os custos com a vindima… quanto mais a garantir um rendimento 
digno. O outro grande vinho da região, o Vinho do Porto, um dos grandes vinhos do 
mundo, famoso e aclamado internacionalmente, continua a experimentar contra-
riedades de todos os tipos, adversidades que se manifestam numa diminuição de 
consumo mais ou menos genérica que nivela preços, aumenta stocks e desincenti-
va o investimento e a produção.

Por isso, pelo momento de crise actual e pela dependência da região no negócio do 
vinho, é tempo de diversificar e de mudar o paradigma do Douro investindo naquela 
que poderá ser uma fonte de receita interessante e complementar da região - o turis-
mo de qualidade associado à paisagem do vinho, à herança cultural e à gastronomia 
da região. Pelas singularidades da produção de vinhos no Douro e do Vinho do Porto, 
particularmente os lagares, a pisa a pé e as vindimas manuais, pela complementari-
dade da oferta, mas sobretudo pela beleza e monumentalidade da paisagem, física 
e humana, o Douro reúne todas as condições para se afirmar como um dos desti-
nos prioritários do turismo de qualidade associado ao vinho, podendo o turismo vir a 
apresentar-se como instrumento privilegiado para o desenvolvimento rural e regio-
nal num futuro próximo. 

O turismo vínico, vulgarmente referido como enoturismo, pode afirmar-se no Dou-
ro, um território por vezes carenciado de iniciativa, como uma oportunidade para a 
criação de emprego e para a injecção de novos rendimentos na economia local. Uma 
região em busca de alternativas às indeterminações decorrentes da dissociação en-
tre uma agricultura competitiva e uma agricultura de produtos de referência. 

O enoturismo permite este ajustamento funcionando como oferta alterna-
tiva para a economia local ao permitir: 
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> Valorizar activos únicos, desde o património arquitectónico às vinhas, des-
de a gastronomia ao próprio vinho
> Ampliar a rentabilidade e a visibilidade das marcas, dinamizando a criação 
de emprego local
> Despertar a população local para as tarefas do empreendimento e coorde-
nação de recursos
> Criar pontes entre cada local e os territórios mais alargados, tirando par-
tido do uso das tecnologias de informação e comunicação, adoptando-os 
como instrumentos de visibilidade na economia global

Estas considerações, bem como a realidade do território, justificam o alcance da 
iniciativa promovida pela Beira Douro - Associação de Desenvolvimento da Vale 
do Douro, em cooperação com a Associação do Douro Histórico e a Douro Supe-
rior - Associação de Desenvolvimento, de conceber um manual de boas práticas 
identificável na temporalidade destas iniciativas, colocando-o ao serviço não só 
dos empreendedores locais que lideram e/ou participam nestas experiências mas 
também como uma referência para quem olha para o enoturismo como uma opor-
tunidade nova e/ou como uma actividade complementar à produção de vinho. 

A metodologia de boas práticas que suporta este manual está construída com 
um cariz que se pretende pedagógico. Identifica as boas práticas a partir de uma 
sequência de requisitos ou propriedades que um ciclo de projecto de iniciativas 
desta natureza deve assegurar. Os exemplos dessas boas práticas foram colhidos 
ao longo de quatro viagens de estudo a outras tantas regiões vinícolas do mun-
do reconhecidas internacionalmente pela excelência da oferta enoturística. Os 
destinos foram seleccionados pela relevância da oferta e pela importância que a 
actividade de enoturismo demonstra como fonte de rendimento para os agentes 

económicos das respectivas regiões.
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manual de boas práticas
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Este manual de boas práticas pretende assumir-se como um instrumento útil 
para os agentes envolvidos no planeamento, implementação e gestão de projetos 
de enoturismo no Douro. Os destinatários incluem não só os produtores de vinho já 
estabelecidos como também todos os empreendedores decididos a criar e ofere-
cer um projecto de qualidade relacionado com o turismo vínico. Os operadores e o 
poder local são outros dos destinatários deste guia.

O manual foi concebido e redigido após a realização e conclusão de quatro visitas 
técnicas a outros tantos países e regiões vinícolas internacionais. Os destinos esco-
lhidos foram Rioja, em Espanha, Chianti, Montalcino e Montepulciano em Itália, Napa 
Valley e Sonoma Valley na Califórnia e, finalmente, Stellenbosch, Franschoek, Paarl 
e Constantia na África do Sul. Regiões vínicas amplamente conhecidas no mundo, 
não só pela excelência dos vinhos aí produzidos mas também pela qualidade e di-
versidade da oferta de enoturismo. Durante estas quatro viagens técnicas procu-
rámos identificar os aspectos mais notáveis de cada região e produtor, bem como 
os resultados para cada um dos produtores visitados, mensuráveis em parâmetros 
que considerámos cruciais para o sucesso dos projetos de enoturismo.

A metodologia perfilhada teve o cuidado de adaptar e reconhecer as diferenças 
sobre a realidade própria e única vivida por cada região, identificando os possíveis 
pontos de contacto entre a oferta local e o que poderia ser adaptável à região do 
Douro, criando pontes para todos os atributos que pudessem ser ajustados às cir-
cunstâncias muito particulares do Douro, tanto na orografia, como na proximidade 
a centros urbanos, como na notoriedade internacional, na riqueza financeira, na 
proximidade a polos de atracção turística já estabelecida... e capacidade financei-
ra do país e das entidades envolvidas.

O estudo permitiu complementar e enriquecer um conhecimento de natureza 
mais técnica e teórica com um conhecimento igualmente prático e operacional. De 
salientar que este manual pretende afirmar-se como um referencial metodológico 
de sistematização, identificando as boas e as más práticas, definindo orientações 
para as intervenções realizadas no âmbito do enoturismo com o objetivo concreto 
de estabelecer um conjunto de práticas que possam contribuir para o sucesso e 
desenvolvimento do enoturismo no Douro. 

O processo de análise procurou destacar as boas práticas que outras regiões e 
operadores têm evidenciado, bem como assinalar caminhos para uma progressão 
futura. Partindo deste processo de análise foi possível definir um referencial meto-
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dológico que aponta alguns princípios-chave de boas práticas na implementação 
do enoturismo. Neste contexto uma boa prática foi entendida como uma práxis que 
sendo persistente e coerente ao longo do tempo contribui para o desenvolvimento 
do turismo vínico dando respostas e contributos para a minimização dos proble-
mas estruturantes, adoptando instrumentos adequados e proveitosos que contri-
buam para a sua sustentabilidade da actividade ao longo do tempo.

Os exemplos selecionados para ilustrar as melhores práticas não são exaus-
tivos e resultam de uma apreciação crítica que procurou valorizar os aspectos 
mais diferenciadores e de maior notoriedade.
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enoturismo
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O enoturismo define-se como um ramo do turismo mais próximo dos valores da 
natureza e do prazer hedonista, atraindo um grupo de visitantes que privilegia um 
envolvimento mais directo e íntimo com a natureza, história, cultura, pessoas, gas-
tronomia e, claro, o vinho nas suas diversas vertentes. O vinho funciona como um 
expediente e facilitador para essa forma alternativa de fazer turismo, aliciando 
turistas exigentes e com maior poder aquisitivo, turistas com um padrão cultural 
mais elevado, maior exigência e forte espírito crítico.

O vinho e a gastronomia, indissociáveis entre si, permitem e potenciam o foco em 
pequenas diferenças regionais e na identidade de uma região de uma feição que 
nenhum outro modelo de turismo permite. O enoturismo é conciliável com as mo-
tivações e razões tradicionais para fazer turismo, sejam elas o simples descanso, 
as viagens de negócios, visitas a amigos ou familiares, golfe, descoberta de paisa-
gens, história, aventura, praia ou qualquer outra motivação.

É possível chegar a confundir enoturismo com o turismo puro e duro. Existem no 
entanto diferenças substanciais entre os dois tipos de turismo com especificida-
des únicas para o turismo vínico. Para este guia de boas práticas centrámo-nos em:

> Investimento directo na adega e/ou vinhas para apoio a turistas
Entre outros exemplos podemos referir as vendas à porta da adega, aloja-
mento, oferta de comida e/ou produtos gourmet locais, educação e cursos, 
salas de conferencias, etc.

> Investimento em infraestruturas não directamente relacionadas com a pro-
dução de vinho, pensadas como apoio à oferta turística ou como potenciado-
res da visita enoturística

Entre outros exemplos podemos referir a construção de hotéis, lojas gour-
met dedicadas, restaurantes, etc.

> Investimento em actividades potenciadoras do turismo desenhadas para a 
implementação de uma imagem atractiva

Entre outros exemplos podemos referir a criação de festivais de cinema ou 
música, animações de rua, caminhos pedestres, etc.
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porque se deve investir em enoturismo
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O Douro explodiu em notoriedade internacional ao longo dos últimos quinze anos, pe-
ríodo durante o qual muitos viticultores e investidores despertaram para o mundo do 
vinho. Tal sucesso teve como consequência uma pulverização da produção, emergindo 
de uma realidade onde no passado constava um pequeno punhado de marcas, ligadas 
primordialmente ao Vinho do Porto, para a realidade actual que permite a convivência 
de centenas de marcas numa profusão de referências que é palpável tanto no mundo 
do Vinho do Porto como, sobretudo, no mundo ainda jovem do vinho do Douro.

A competição é feroz e a dificuldade para afirmar nacional e internacionalmente cada 
projecto é uma realidade insofismável. Para muitos pequenos e médios produtores, o 
que na prática significa a pluralidade dos produtores do Douro, o enoturismo pode vir 
a transformar-se não só na ferramenta ideal para conquistar notoriedade como ainda 
permite um contacto directo e decisivo com o consumidor final. Este contacto sem 
intermediários possibilita não só a criação de uma fonte alternativa de receita como 
facilita ainda a construção de uma relação directa com o consumidor, aumentando a 
visibilidade e, sobretudo, a fidelidade à marca.

O enoturismo é igualmente um potenciador generoso para a economia local incre-
mentando as mais-valias da região de forma exponencial, assumindo ao mesmo tempo 
a defesa do património histórico do Douro aumentando o rendimento de forma directa 
e indirecta, tanto na criação de postos de trabalho como na proteção dos produtos 
regionais que fogem assim a um declínio quase fatal.

Embora as oportunidades sejam reais os riscos estão igualmente presentes. Um ter-
ritório tão vasto e variado representa ao mesmo tempo uma oportunidade e um cons-
trangimento. Se por um lado o Douro pode apostar na identidade e autenticidade do 
território, nas características únicas que diferenciam o Douro de qualquer outro desti-
no nacional e internacional, por outro lado essa diversidade representa um obstáculo 
na comunicação do destino. Os destinos de nicho, sobretudo quando tão diferencia-
dos como o Douro, podem originar uma mensagem ineficaz, particularmente quando, 
como é o caso, os recursos são escassos.

Por isso é tão importante conseguir uma massa crítica suficiente forte e cooperante 
que permita sinergias na comunicação e atenção, obrigando à associação de produto-
res e de meios, obrigando à adopção de uma mensagem coerente entre todos os ope-
radores e agentes turísticos. É imprescindível, para que tal possa ocorrer, que sejam 
desenvolvidos processos de cooperação e harmonização de tendências e mensagens, 
de estilos e atendimento, que possam beneficiar a região como um todo.
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rotas
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A indústria vinícola do Douro é o seu maior potencial, a sua maior força e atracção, 
o maior criador de riqueza e o maior património da região, tanto material como 
histórico, cultural e paisagístico. As três associações de Desenvolvimento Local 
parceiras deste projecto pretendem facilitar o acesso à informação promovendo 
assim um investimento mais racional e esclarecido que permita o desenvolvimento 
enoturístico da região do Douro.

Para que a oferta enoturística do Douro possa ser atractiva e eficiente torna-se 
necessário que a natural e saudável competição entre os diversos operadores, se-
jam eles quintas, produtores, restaurantes ou oferta hoteleira, seja atenuada em 
função de uma cooperação funcional entre os diversos operadores locais.

Para que o Douro possa ser encarado como um destino competitivo capaz de 
empolgar e seduzir, é fundamental que a região seja promovida como um todo, 
animada ecumenicamente por todos os agentes, difundida e promovida de forma 
consistente e generosa. 

É fundamental que, tal como todos os agentes económicos o exercem de forma 
activa e natural na África do Sul, cada produtor exalte a região, incluindo os vizi-
nhos, promovendo a região como uma unidade integral.

Apesar de o Douro encerrar um potencial turístico mais que evidente o seu desen-
volvimento e progresso está subordinado e condicionado pela falta de diversidade e 
de qualidade da infra-estrutura turística actual. Tal realidade convida a uma requali-
ficação urgente da oferta hoteleira existente, reformulação necessária tanto na res-
tauração como na oferta de alojamento. Na mesma perspectiva, a oferta rodoviária 
deverá ser reconsiderada, tanto na sinalização vaga e deficiente, um dos eternos 
dramas de Portugal, como na qualidade da rede viária.

A capacidade de atracção de qualquer região, incluindo no ramo do enoturismo, 
está directamente relacionada com o capital de qualidade e simpatia das restantes 
atracções turísticas da região, envolvendo a região como um todo. Se a região do 
Douro não for capaz de cativar turistas pela sua oferta cultural ou paisagística, então 
o enoturismo terá dificuldade em captar a atenção mediática de operadores e viajan-
tes. É pois fundamental que o enoturismo não seja dissociado do quadro genérico da 
região e que as políticas de investimento tenham em conta esta evidência.
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As rotas temáticas, desde que correctamente enquadradas e sem exageros de 
pulverização, poderão constituir-se como uma forma positiva e alternativa de 
promover partes da região. O conceito permite reunir uma variedade de activida-
des e atracções sob um chapéu-de-chuva unificado que estimula a visita e per-
mite diversificar oportunidades. As rotas do Vinho são especialmente eficazes 
na promoção de regiões menos maduras mas com elevado potencial de atracção 
em mercados de nicho, como o enoturismo, incrementando o número de horas 
ou dias de visita e promovendo a compra directa nos produtores. As rotas ali-
ciam não só os visitantes ocasionais, visitantes passageiros de um só dia, como 
atraem turistas formais que diversificam assim a sua experiência. As rotas têm 
ainda o grande mérito de fomentar parcerias locais potenciando a criação de 
circuitos temáticos com base na gastronomia, história, cultura ou outra temáti-
ca considerada exequível e adaptável à região.
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o que não é adaptável
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Nem tudo o que funciona em outros países ou regiões é ajustável ao Douro. Cada 
uma das quatro regiões visitadas possui condicionantes naturais ou humanas es-
pecíficas que não são adaptáveis a qualquer outra região do mundo. Não só pelas 
formas de associação e cooperação, menos evidentes nas regiões europeias da 
Rioja e Toscânia e mais visíveis nas regiões do novo mundo de Napa e África do Sul, 
como pela proximidade a uma grande metrópole, pela oferta cultural forte, pelo 
clima, pela proximidade de praia ou montanha, pela facilidade de acessos, pela 
arquitectura ou por outras das muitas variantes que condicionam a escolha de um 
destino turístico.

A Rioja, por exemplo, singulariza-se pela oferta de uma arquitectura contemporâ-
nea riquíssima, visível tanto na cidade de Bilbau, um das portas de acesso à região, 
como nas muitas adegas de autor que recortam a paisagem. Se a cidade de Bilbau 
consagra a alucinação do museu Guggenheim, obra arquitectónica extravagante 
do renomado arquitecto Frank Gehry, também a região vinícola encerra um número 
impressionante de adegas de arquitectura de autor que atraem visitantes de todo 
o mundo. Distinguem-se entre outras as fotogénicas adegas Ysios de Santiago 
Calatrava, a provocação modernista de Zaha Hadid nas conservadoras adegas de 
López de Heredia, a perfeição de linhas das adegas Viña Real de Philippe Mazières, 
a aparente simplicidade das adegas Juan Alcorta de Ignacio Quemada, a extra-
vagância surreal das adegas Darien de Jesus Marino Pascual, a naturalidade das 
adegas Baigorri de Iñaki Aspiazu, o classicismo das adegas CVNE de Alexandre-
-Gustave Eifel, para não falar da fantasia irreal do hotel das adegas de Marqués de 
Riscal do mesmo Frank Gehry responsável pelo Guggenheim. Ofertas fascinantes 
mas de transposição impossível para o Douro.

A Toscânia, por exemplo, singulariza-se por uma oferta histórica e cultural ri-
quíssima, inigualável e de reedição impossível, com a proximidade monumental de 
cidades mundiais ícones como Florença, Siena, Pisa, Pádua, Lucca, Montalcino, 
Montepulciano, Pienza, Arezzo ou San Gimignano. Poucas ou nenhumas regiões 
do mundo podem competir com tamanha oferta monumental, poucas ou nenhu-
mas regiões do mundo podem rivalizar com o poder de sedução do nome Toscânia, 
poucas ou nenhumas regiões do mundo podem concorrer com a magia de um nome 
que se converteu num símbolo internacional da sofisticação, moda, cinema e do 
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imaginário colectivo de todo um planeta. Um nome fascinante mas de transposi-
ção impossível para o Douro.

Napa Valley, por exemplo, singulariza-se pela proximidade a uma das grandes 
cidades do mundo, São Francisco, expoente máximo da cultura americana e sím-
bolo do progresso e liberdade, bem como pela proximidade a uma das maiores 
zonas metrópoles do mundo, a baía de São Francisco com as suas numerosas 
cidades satélites. Mesmo dentro da Califórnia, um dos estados mais ricos e pro-
gressistas do país, a região metropolitana de São Francisco é considerada como 
uma das regiões mais ricas e liberais dos Estados Unidos da América, potenciado 
um número de visitantes quase inesgotável. Para cúmulo a Califórnia, particular-
mente a cidade de São Francisco e respectiva baía estão entre as regiões mais 
visitadas pelo turismo interno, ampliando o número de visitantes para volumes 
estratosféricos. Por outro lado o tradicional empreendedorismo americano e a 
típica aversão ao investimento público criaram os fundamentos para a gestão 
privada e profissional de regiões como Napa ou Sonoma Valley, condição impen-
sável na velha Europa e no Douro. Condições fascinantes mas de transposição 
impossível para o Douro.

A região das Wine Lands (Stellenbosch, Franschoek, Paarl e Constantia) na Áfri-
ca do Sul, por exemplo, singulariza-se não só pela beleza natural extrema, pela 
ligação íntima com uma natureza ainda selvagem, como pela proximidade a uma 
grande urbe, a lindíssima Cidade do Cabo, atracção turística principal de todo 
o país, bem como pela proximidade a algumas das grandes praias do continen-
te africano. A mistura do bom serviço com a oferta gastronómica riquíssima, a 
singularidade da presença europeia num continente exótico, a proximidade das 
praias e de uma grande cidade que é considerada uma das mais belas do mundo 
representam predicados não exportáveis. Condições fascinantes mas de trans-
posição igualmente impossível para o Douro.
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o que é adaptável
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O que sim é comum a estas quatro regiões de sucesso é a qualidade de serviço, 
a distinção geral da oferta, a consistência de valores em cada produtor, a susten-
tabilidade e a racionalidade da oferta. 

A Rioja apostou numa mistura entre tradição e modernidade, convivendo entre 
a capacidade para atrair turistas finais e a capacidade para atrair passeantes de 
fim-de-semana das cidades próximas, sejam eles autóctones ou turistas em pas-
sagem.

A Toscânia vive facilmente da conjugação do nome Toscânia, uma vantagem in-
comparável por si só, acompanhada por nomes tão sonantes como Chianti, Brunello 
di Montalcino e Vino Nobile di Montepulciano. A região é alimentada diariamente 
por hordas de turistas internacionais desejosos de visitar algumas das cidades 
mais famosas do mundo, desejosos por experimentar a cozinha local reputada 
como uma das mais deliciosas do mundo, desejosos de experimentar os vinhos 
locais estimados como estando entre os melhores do mundo. A região, que nem 
precisaria de mais atributos, consegue ainda aliar a este legado material e espiri-
tual uma oferta enoturística onde se descobrem doses iguais de génio, elegância 
e caos italiano em porções bem temperadas, fazendo prato forte da reputada gas-
tronomia local.

Napa acabou por se transformar num gigantesco parque de diversões para adultos 
amantes do vinho, envolta num grau de profissionalismo e dedicação a que poucas 
regiões podem aspirar. Em Napa tudo foi pensado para o negócio e com o fim claro 
de obter lucro, oferecendo profissionalismo, conforto para o viajante e atenção per-
manente na satisfação do cliente. Por ser realmente eficiente todos os sectores fo-
ram contemplados e nenhum descurado, desde o viajante apressado e com poucos 
meios económicos até ao viajante dedicado e entusiasta pelo vinho, desde o amante 
dos churrascos e piqueniques até ao viajante que não dispensa uma refeição entre 
alguns dos restaurantes mais conceituados do mundo. Todas os produtores têm lo-
jas, todas as lojas têm merchandising, todas as lojas vendem vinho directamente e 
com pessoal especializado. A maioria das visitas são pagas, a maioria dos produ-
tores dispõe de guias certificados e competentes numa região onde a indústria do 
vinho se mistura alegremente com a indústria do entretenimento.
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As Winelands sul-africanas apostaram na gastronomia, na arquitectura, na sim-
plicidade e na arte de bem receber para conquistar um lugar ao sol no ranking do 
enoturismo. Nenhum outro país ou região conseguiu transformar o enoturismo num 
produto de massas e na principal atracção turística de uma região como a África 
do Sul, o país que oferece as melhores condições para o viajante amante do vinho. 
Existem adegas clássicas e modernas, simples e sofisticadas, elegantes e rústi-
cas, bonitas e feias. O que é comum na África do Sul é a simplicidade no trato, o 
profissionalismo extremo, a simpatia contagiante, o prazer evidente de receber, a 
sinceridade desconcertante de quem elogia os vinhos dos vizinhos, a mensagem 
comum de amor pela região e pelos vinhos das Winelands. Talvez o mais fácil e ao 
mesmo tempo o mais difícil de todos os atributos de uma boa oferta de enoturismo.
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o que se pode oferecer
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Independentemente da região ou país, independentemente da complementari-
dade e do fio condutor que rege cada região, cada produtor elege uma forma di-
ferente de estar no universo do enoturismo realçando a sua individualidade e a 
sua perspectiva pessoal. Muitas das propostas são exequíveis e complementares, 
transponíveis para a realidade pessoal de cada produtor ou agente, para além de 
todas as virtudes que terão de ser encontradas por cada protagonista.

Para além dos atributos que cada produtor encontra, para além da qualidade e 
perfil dos vinhos, para além da arquitectura da casa ou da adega, para além da 
envolvente paisagística, para além das condições físicas de cada quinta, cada 
produtor pode e deve desenvolver uma oferta complementar que o diferencie dos 
restantes. Alguns produtores apostaram na tecnologia para atrair visitantes de-
senvolvendo apresentações multimédia ricas e vistosas, por vezes em tecnologia 
3D, espectáculos que atraem visitantes de diversas idades e classes sociais.

Muitos desenvolvem parcerias e competências especiais na área da gastrono-
mia, desde as ofertas mais clássicas e tradicionais até à gastronomia mais eru-
dita e considerada, desde a simples disponibilização de espaço para piqueniques 
aos visitantes até à criação de restaurantes que em alguns casos chegam a estar 
incluídos na lista dos cinquenta melhores restaurantes do mundo. A restauração 
parece ser mesmo a escolha predilecta de oferta para a maioria dos agentes em 
cada região, variando na ambição e no investimento efectuado. Para uma minoria a 
hotelaria, a oferta de dormidas representa a oferta complementar escolhida. Salvo 
em casos de alojamentos de dimensão muito reduzida, ofertas rurais modestas 
que disponibilizam um número limitado de quartos, os poucos que decidiram inves-
tir nesta área preferiram ceder a gestão hoteleira a cadeias especializadas nesta 
valência, a gestores profissionais que dominam os truques e desafios da indústria 
hoteleira.

A gastronomia surge ainda associada ao ensino e formação, aproveitando a noto-
riedade de algumas regiões para oferecer cursos de cozinha local, rústica ou sofisti-
cada, realçando o melhor de cada região. Todas as regiões visitadas, sem excepção, 
revelaram produtores investindo insistentemente nesta ligação natural entre aulas 
de cozinha e vinho, entre chefs de renome e vinho, entre cozinha local e vinho, entre 
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ingredientes locais e vinho, entre receitas históricas e vinho, entre classes de doça-
ria e vinho, entre chocolate e vinho, entre cursos de iniciação e vinho.

Mas este conceito de aprendizagem, esta associação estreita entre enoturismo e 
formação, não queda restrito à gastronomia. São recorrentes as aulas sobre vinho 
ministradas ora pela prata da casa ora por profissionais renomados contratados 
para a ocasião, classes que abarcam desde os conceitos mais simples e introdu-
tórios de prova até classes avançadas onde são abordados temas mais comple-
xos. Alguns produtores, sobretudo no novo mundo, chegam mesmo ao extremo 
de associar o vinho a outras bebidas menos evidentes, entre as quais a cerveja 
desenvolvendo as duas em paralelo. A imaginação é o limite e alguns produtores 
socorrem-se de associações pouco óbvias para promover a diferença e o capital 
de simpatia. Alguns produtores associam vinho com música, vinho com arte, vinho 
com a produção de queijo, vinho com cinema, vinho com práticas agrícolas pouco 
convencionais como a biodinâmica, vinho com artesanato.

Muitos tiram partido do longo percurso histórico, sobretudo na velha Europa, 
exibindo castelos ou palácios, abrindo as portas de velhas casas senhoriais. Uma 
oferta complementar e histórica que, naturalmente, depende das condições de pa-
trimónio de cada produtor e que é demasiado individual para poder ser replicada 
com sucesso por todos os produtores. Outros tiram partido da beleza natural que 
os rodeia para organizar visitas às vinhas, sejam elas delineadas de forma mais or-
ganizada ou de forma autónoma, com percursos programados e acompanhamento 
de um guia ou em circuitos marcados mas percorridos em formato livre, em trans-
porte organizado ou em percurso pedestre.

O que todos propõem, sem excepção, são os serviços mínimos de visita à adega, 
com dezenas de variantes e de metodologias diferentes, a prova de vinhos, fre-
quentemente paga, e o serviço de loja com possibilidade de adquirir localmente os 
vinhos provados. Com frequência as lojas possibilitam ainda o acesso a vinhos de 
colheitas mais antigas ou a edições de tiragem limitada e de acesso difícil, alargan-
do a oferta com frequência a produtos regionais e/ou a produtos de merchandising 
da adega, por vezes estabelecendo parcerias locais.
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O enoturismo, um pequeníssimo nicho de mercado dentro do grande universo do 
turismo, continua a ser uma actividade económica pouco desenvolvida, sobretudo 
quando comparada com outros sectores de turismo considerados igualmente de 
nicho como o golfe, o turismo de aventura ou o turismo religioso. Poucos turistas, 
mesmo entre os enófilos mais entusiastas, estarão dispostos a gastar uma ou duas 
semanas de férias para visitar vinhas e adegas.

No entanto, e apesar de o enoturismo continuar a ser um mercado de nicho, um mer-
cado de dimensão reduzida, algumas regiões lograram alcançar um sucesso conside-
rável com a sua implementação. A região norte-americana de Napa Valley conseguiu, 
por exemplo, arrecadar 1,4 mil milhões de dólares (um pouco mais de mil milhões de 
euros) exclusivamente com a actividade enoturística durante o ano fiscal de 2012, 
valor que revela a importância que o enoturismo pode adquirir para produtores e para 
a economia local das regiões vinícolas que conseguem tirar partido deste nicho de 
mercado. O enoturismo tem de ser entendido como uma actividade turística e eco-
nómica que vai muito para além da simples visita à adega, da venda directa e de uma 
eventual prova de vinhos. Se continuar a ser encarado desta forma o enoturismo es-
tará, infelizmente, condenado ao fracasso.

O enoturismo tem de ser entendido com uma oportunidade de relacionamento 
com o cliente, como uma actividade simultaneamente de investimento nas relações 
com o cliente, de criação de uma marca e de relacionamentos estáveis e proveito-
sos, mas também como uma fonte complementar de receita. Ainda que de forma 
abreviada e genérica, a aspiração de qualquer projecto de enoturismo pode resu-
mir-se nas seguintes condições:

> Capacidade para atrair mais visitantes
> Levar os visitantes a desembolsar mais
> Transformar os visitantes em consumidores regulares
> Transformar os visitantes em embaixadores da marca
> Aproveitar os visitantes para realizar ensaios e experiências comerciais

As visitas deverão ser cobradas? Questão recorrente que apesar de não ser con-
sensual deverá ser respondida de forma clara. Sim, as visitas deverão ser cobradas, 
mesmo que o valor possa ser em alguns casos pouco mais que simbólico, dependen-
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do dos objectivos, dos meios postos à disposição e dos programas propostos. Mas 
as visitas, tal como as provas de vinho, deverão ser cobradas tal como são pagas 
as entradas em museus, parques de atracções ou eventos. A cobrança de entrada 
serve não só como receita complementar mas também como forma de assegurar um 
serviço de qualidade. A velha máxima de que tempo é dinheiro também se aplica às 
visitas de enoturismo, onde o tempo e a atenção de alguém terão de ser dedicados 
aos visitantes.

A obrigação de pagamento de entrada funciona como um contrato que compromete 
ambas as partes, visitante e produtor. Por um lado obriga o produtor a oferecer um va-
lor real pela visita, a oferecer qualidade e consistência, abdicando da ideia de estar a 
prestar um favor ao visitante. Pelo outro lado desfaz de vez a imagem de obrigação do 
visitante em comprar uma ou outra garrafa por simpatia ou simples condescendência, 
exigindo valor e qualidade de atendimento pelo serviço que está a ser prestado.

Para além de dignificar o serviço, honrar o trabalho e tempo do produtor e de com-
plementar receitas, a cobrança de visitas é o maior garante da qualidade do serviço 
prestado.

E a qualidade e simpatia do serviço prestado é essencial para o sucesso do em-
preendimento. Sabe-se que estatisticamente um cliente satisfeito comenta sobre a 
qualidade de serviço com três conhecidos, enquanto um cliente insatisfeito comen-
ta sobre a falta de qualidade com sete conhecidos. Se esta dura realidade sempre 
constituiu por si só um forte incentivo para a promoção da qualidade e justeza do 
serviço prestado, com o advento das redes sociais e com a velocidade e capacidade 
de transmissão dessa insatisfação o prejuízo para um serviço mal prestado pode ser 
demolidor.

A informação, bem como a qualidade da mesma, são fundamentais. Lembre-se que 
a maioria dos visitantes que irá receber não são especialistas em vinho, não vão co-
nhecer todos os detalhes sobre o vinho, desconhecendo mesmo em muitos casos 
os elementos mais básicos sobre a produção de vinho, desde a vinha à fermenta-
ção, desde a elaboração ao engarrafamento. Tenha o cuidado de produzir material de 
informação didáctico, cuidado e com boa apresentação gráfica, de preferência em 
mais línguas que simplesmente o inglês. Não se esqueça que Espanha é o maior dos 
países emissores de viajantes para Portugal e que nem todos os turistas espanhóis 
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lêem o português com facilidade. Invista em material de infotainment, por exemplo 
em aplicações para smartphones ou tablets que possam ser consultadas e utilizadas 
de forma interactiva, didáctica e divertida.

Não se esqueça igualmente que a maioria dos visitantes chega acompanhada pela 
família e que esta nem sempre compartilha do mesmo grau de entusiasmo pela visita 
a uma vinha ou adega. Tente por isso proporcionar atracções paralelas que possam 
captar a atenção de crianças, como um pequeno e simples parque infantil que não 
obrigue a grandes investimentos. Não se esqueça que um dos membros da família, 
masculino ou feminino, pode não sentir grande empatia com o vinho. Aproveite por 
isso para convidar os menos interessados na visita a inspeccionar imediatamente a 
loja que deverá oferecer uma oferta diversificada e que vá muito para além da simples 
oferta de vinhos do produtor. A lista é interminável e depende da vontade e imagina-
ção de cada casa, podendo alargar-se a produtos gourmet, a produções caseiras de 
doces, salgados ou qualquer produto alimentar, chocolates, artesanato, loiças, rou-
pa, copos, decanters, bases para copos, etc.

A diversidade de oferta permite não só o entretenimento de alguns clientes como 
representa ainda uma fonte de receitas complementar. Não se envergonhe de propor 
serviços tão alternativos como passeios de balão, caminhadas para a apanha de co-
gumelos, passeios de barco, aulas de esqui aquático, cursos de inglês intensivos, au-
las de cozinha, eventos de team building, aulas de construção de um lote de vinho, 
etc. Actividades que podem ser terceirizadas e que não representam um encargo fixo 
para o produtor.

Informação é dinheiro. Dispor de uma base de dados com contactos actualizados 
de clientes, reais ou potenciais, é um dos maiores trunfos e aspirações que qualquer 
produtor pode ambicionar.

Aproveite por isso o momento da visita para convencer os seus clientes a registar-
-se e a introduzir os seus dados pessoais, sobretudo um endereço de email. Esta in-
formação permite que mais tarde possa comunicar directamente sobre novos lan-
çamentos, jantares de degustação, promoções, etc. Seduza os visitantes a fornecer 
os seus dados com sorteios, descontos em compras directas, acesso a edições es-
peciais e exclusivas para membros de um clube de amigos, concursos no instagram, 
newsletters ou qualquer outra forma de persuasão e tentação. Mantenha o contacto 
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com clientes, encoraje-os a gostar da sua página facebook e invista numa newsletter 
com conteúdo. Tenha no entanto cuidado para não ser demasiado agressivo e inten-
sivo na comunicação.

Apesar de o preço de venda directa raramente poder suportar descontos exorbitan-
tes em vista dos acordos definidos com distribuidores, a venda directa continua a ser 
comercialmente atraente. Mas o que responde quando um visitante estrangeiro lhe 
pergunta se pode enviar o vinho directamente para o seu endereço postal, mesmo que 
numa morada localizada no outro lado do mundo? A melhor resposta, a mais confortá-
vel caso exista um distribuidor local no país de origem do visitante, será o pagamento 
poder ser efectuado directamente na adega e a entrega ser efectuada directamente 
pelo distribuidor local na morada do cliente, no país de origem do visitante. Caso não 
exista um distribuidor local no país de origem do visitante, ou caso esta opção não 
seja válida, a resposta deverá tender para o envio directo para a morada indicada, 
depois de incluídos os custos de expedição respectivos. No mínimo, e apenas nos ca-
sos em que nenhuma destas opções possa ser considerada, as garrafas deverão ser 
cuidadosamente embrulhadas em bubble wrap, preparadas para suportar a viagem 
em boas condições.

Ninguém o poderá visitar se não o conhecer e não reconhecer a sua oferta de eno-
turismo, se não for convidado expressamente para uma visita formal. Como todos os 
produtores sabem por experiência própria, ganhar visibilidade, ganhar notoriedade e 
promoção é uma das dificuldades maiores enfrentadas por qualquer empresa. O que 
poucos produtores reconhecem é a existência de uma ferramenta extraordinária de 
que dispõem para publicitar os seus produtos, a garrafa de vinho, uma das melhores 
ferramentas de publicidade imagináveis. Que melhor formato e forma que o próprio 
rótulo ou contra-rótulo para convidar os turistas e consumidores a visitá-lo? E por que 
não divulgar de forma activa no seu website que recebe visitas?

Não se esqueça não só de colocar em cada contra-rótulo o endereço do website 
como de o indicar de forma clara e legível, em letras de dimensão suficientemente 
razoável para que possam ser lidas. Aproveita os QR Code ou conhece o seu poten-
cial? Quando utiliza o QR Code num rótulo usa-o de forma clara e legível para que o 
comprador saiba como o pode usar e o que ganha ao utilizá-lo? Embora o QR Code 
possa ser utilizado com diversos propósitos e objectivos, ligando o consumidor di-
rectamente a um link, um vídeo clip ou a uma página do facebook, a utilização mais 
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consequente assenta na ligação directa para um microsite desenhado especifica-
mente para smartphones, o equipamento móvel que lê e processa tradicionalmente 
os QR Code.

Apontar para páginas pesadas e desenhadas para écrans de dimensão generosa é 
um erro comum que debilita ou simplesmente anula o potencial dos QR Code. Aponte 
o QR Code para um microsite onde poderá aproveitar não só para convidar todos os 
consumidores a visitá-lo como poderá ainda aproveitar para pormenorizar informa-
ções preciosas como a localização da adega, horários de visita, contactos e demais 
informações e detalhes recheados e enriquecidos com fotos atraentes. E nunca, 
nunca, se esqueça de afixar um mapa no website, preferencialmente num formato 
passível de ser impresso e num formato google maps que possa ser explorado vir-
tualmente. Finalmente, não se esqueça de afixar coordenadas GPS que facilitem o 
acesso ao local.

Não será propriamente uma obrigação mas ganhará se disponibilizar algumas opções 
de alimentação aos seus visitantes. Na África do Sul os restaurantes de autor e de 
gastronomia cuidada, com frequência explorados por chefs ou por empresas ter-
ceirizadas, fazem parte da oferta global. Na Califórnia a possibilidade de fazer uma 
refeição está sempre presente em cada produtor, seja por iniciativa própria seja 
pela simples disponibilização de espaços de piquenique cuidados onde o visitante 
poderá tomar a iniciativa de se alimentar de forma autónoma, com a refeição que 
trouxe de casa ou do take-away. A Rioja e a Toscânia seguem modelos relativamen-
te semelhantes, embora com uma aposta mais intensa na gastronomia local.

Seja qual for a sua opção, deverá proporcionar esta facilidade aos visitantes, 
mesmo que numa opção mais minimalista de disponibilizar mesas e sombra para 
uma refeição autónoma. Ao optar por um dos muitos modelos de restauração deve-
rá ter o cuidado de adaptar os pratos aos seus vinhos, proporcionando harmonias 
cuidadas e felizes para o estilo ou estilos de vinho que produz e comercializa. Para 
transformar a visita e a combinação numa experiência ainda mais proveitosa tenha 
o cuidado de disponibilizar algumas das receitas propostas na carta, de preferên-
cia bem redigidas e com os passos bem detalhados, impressas em mais que uma 
língua… e com sugestões dos vinhos que melhor acompanham cada prato. Dispo-
nibilize igualmente uma lista de pratos que poderão harmonizar com cada um dos 
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seus vinhos, tendo o cuidado de não se resumir à gastronomia nacional, apontando 
para diversos pratos internacionais.

Se não poder ou não estiver interessado em disponibilizar alojamento próprio te-
nha o cuidado de criar laços fortes e íntimos com algumas das unidades hoteleiras 
próximas da adega. Recomende esses espaços no seu website e crie relações de 
cumplicidade com estas unidades. A relação será mutuamente proveitosa, tanto 
para si como para a unidade hoteleira como para o visitante. Poderá oferecer aloja-
mento simplificado e de qualidade ao visitante, ajudará a economia local e o hotel, 
e terá a certeza de ver a sua casa ser recomendada directamente pela unidade ho-
teleira a todos os seus clientes. Não se esqueça no entanto que ao recomendar um 
local de pernoita está implicitamente a outorgar um selo de confiança e garantia ao 
hotel, vinculando o nome da sua casa à experiência que o turista irá sentir. Tenha 
pois o cuidado de se associar unicamente a nomes de confiança que consigam 
proporcionar uma experiência com pelo menos o mesmo patamar de qualidade que 
é proporcionado por si.

Crie relações de amizade e confiança com outros produtores, vizinhos ou mais 
distantes, enviando visitantes de uma casa para a outra, desde que no mesmo 
patamar de qualidade de serviço. O melhor selo de garantia e a melhor imagem 
para uma região resultam sempre da sugestão da “concorrência”. Se o movimen-
to for recíproco todos têm a ganhar com o gesto. A África do Sul pratica esta 
máxima até ao limite do razoável e transformou-se no melhor destino de enotu-
rismo do mundo! Seja tolerante e receptivo a visitantes com crianças e/ou com 
animais.

Entre os serviços e amenidades que pode e deve proporcionar aos seus visitantes 
contam-se um investimento de impacto forte e custo reduzido. A disponibilização 
de um serviço de acesso WiFi à Internet é uma obrigação, preferencialmente gra-
tuito e de acesso universal, ferramenta indispensável para a maioria dos viajantes 
contemporâneos. Para além da evidente comodidade e facilidade para quem o visita, 
a disponibilização de um acesso universal à Internet permite que os seus visitantes 
utilizem os meios das redes sociais, nomeadamente twitter, instagram ou facebook, 
para divulgarem de forma diligente e quase instantânea a sua experiência, difundindo 
a mensagem de forma eficaz, gratuita e convincente.
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Promova cursos de vinho que conduzam às suas instalações. Proponha-se educar 
não só o viajante mas também os locais, não só turistas mas também quem trabalha 
no sector da restauração, hotelaria e comércio da região. Não só irá ajudar a aumen-
tar a qualidade geral do atendimento e a qualidade do serviço prestado aos visitantes 
da região, amplificado implicitamente o valor do nome Douro, como irá aumentar a 
notoriedade da marca junto da primeira linha do serviço de vinho, de quem irá em 
muitos casos aconselhar os visitantes na compra.

Aproveite as visitas para realizar pequenos ensaios com os visitantes e teste a sua 
reacção a novas propostas de rótulos, novos lotes, novas castas, formatos alternati-
vos como as garrafas de alumínio, BiB ou arquitecturas alternativas de vedantes. En-
volva os visitantes no processo de decisão de novos lotes, novos vinhos ou na refor-
mulação de rótulos já existentes aumentando a sua auto-estima, construindo assim 
relações fortes de cumplicidade com os visitantes, cumplicidade que conduz não só a 
uma fidelização em relação à marca mas também a um sentimento de evangelização 
e divulgação. Pergunte directamente aos visitantes o que mais gostaram durante a 
visita e do que não gostaram, envolvendo-os mais uma vez na definição e construção 
do projecto.

Recapitulando, qualquer projecto de enoturismo deve ter como ambição e como 
conduta motivacional os seguintes parâmetros:

> Capacidade para atrair mais visitantes
> Levar os visitantes a desembolsar mais
> Transformar os visitantes em consumidores regulares
> Transformar os visitantes em embaixadores da marca
> Aproveitar os visitantes para realizar ensaios e experiências comerciais

Os visitantes poderão ser mais facilmente atraídos através da utilização correcta 
de QR Codes, website, rótulos explícitos, redes sociais, relações de amizades local 
com vizinhos e alojamentos de referência, existência de actividades paralelas, possi-
bilidade de alimentação e eventual alojamento. Os visitantes poderão ser aliciados a 
desembolsar valores superiores pela cobrança da visita, pela venda de vinho directa 
e através de distribuidores locais, pela venda de outros produtos nas lojas, pela pro-
moção de eventos e/ou cursos.
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Os visitantes podem ser transformados em consumidores regulares pela simpatia 
do trato, pela manutenção de contacto, pela possibilidade de compra de edições es-
peciais reservadas a membros de um clube. Os visitantes podem ser transformados 
em embaixadores da marca pelas boas recordações da visita, pelo envolvimento nas 
decisões com lotes ou com rótulos, pela venda de merchandising (como copos ou de-
canters gravados com o logo do produtor), pela criação de competições no instagram 
ou redes afins.

Acima de tudo, e seja qual for o caminho eleito e o nível de prestação de serviços 
idealizado, o acolhimento tem de ser simultaneamente profissional e cortês. Os horá-
rios devem ser cumpridos, os emails devem ser respondidos, o sorriso deve ser per-
manente, o conhecimento deve ser exemplar. Os serviços de enoturismo podem ser 
uma bênção para qualquer produtor mas poderão rapidamente transformar-se num 
pesadelo se o serviço prestado for defeituoso, incompetente e antipático.






