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1. Enquadramento
O projeto Soul Wines Eno & Taste Tour, promovido pela NERVIR – Associação
Empresarial, tem o apoio da Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior,
financiada pelo Turismo de Portugal.
O Soul Wines – Eno & Taste Tour pretende contribuir para a valorização do património
e dos recursos endógenos do Douro, por meio do desenvolvimento de novos serviços
turísticos, no contexto específico do enoturismo e do desenvolvimento de rotas,
associadas a natureza e cultura. Pretende-se promover o enoturismo no Douro através
de ferramentas digitais (website e App mobile), e do desenvolvimento de novos
serviços, nomeadamente atividades nas quintas de pequena escala. Será desenvolvida
uma rota com players dos setores do vinho, restauração, alojamento, entre outros.

Objetivos Estratégicos:
● Promover e dinamizar a região do Douro enquanto destino turístico;
● Reforçar a cooperação entre diferentes players (Quintas, hotéis, restaurantes,
etc.);
● Criação de uma rota turística para promoção da região do Douro;
● Proporcionar experiências únicas em locais pouco comuns (concertos nas
vindimas ou piqueniques nas vinhas, são alguns exemplos);
● Adesão a novos canais de promoção, nomeadamente a criação de uma
aplicação móvel;
● Dar oportunidade aos produtores de menor escala de se darem a conhecer;
● Promover experiências diferenciadoras de enoturismo.
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2. Sumário Executivo
O Portfólio de Atividades de Enoturismo no Douro, pretende identificar e detalhar as
linhas gerais de trabalho e dinamização dos agentes económicos da região,
especialmente os de pequena escala, criando um guia de boas práticas para as suas
atividades, de modo a potenciar a criação e/ou reestruturação da sua oferta de
enoturismo.
Atualmente existe ainda um número significativo de Quintas no Douro que não explora
todo o seu potencial no que concerne ao enoturismo, baseando a sua oferta
maioritariamente em visitas guiadas às instalações, onde é explicado o processo de
vinificação, terminando com provas de vinhos, por vezes, acompanhadas por petiscos
regionais, como enchidos, queijos ou azeite.
Com um mercado cada vez mais globalizado, onde a diversidade e exclusividades de
experiências são conceitos cada vez mais valorizados pelos turistas que visitam o
Douro, é importante pensar a oferta de atividades de enoturismo de forma
estratégica, procurando acrescentar valor às experiências e criando oferta de acordo
às expetativas do mercado.
Neste sentido, é importante desconstruir o paradigma que os pequenos produtores
não conseguem explorar as atividades de enoturismo de forma mais diversificada,
sofisticada ou até personalizada. Com uma estratégia adequada à dimensão da
empresa, ao perfil dos seus clientes e às caraterísticas do mercado, é possível
estruturar uma oferta de atividades que corresponda às expetativas do turista atual,
independentemente da dimensão da empresa.
Este estudo terá por base uma análise ao mercado existente, considerando ofertas de
atividades de enoturismo de Quintas de referência e empresas de animação turística,
tendo como objetivo analisar e descrever os processos, serviços e as variáveis de cada
tipo de experiência, de forma a desenvolver um guia de boas práticas para outros
players da região, que funcione como uma base para a criação das suas ofertas de
enoturismo.

6

3. Enoturismo no Douro

3.1

Oferta de Quintas e Atividades de Enoturismo

Criada em 1756, a região do Alto Douro Vinhateiro é a mais antiga região demarcada
do mundo e conta com uma paisagem classificada pela UNESCO como Património
Mundial.
A região onde se produz o Vinho do Porto, do Douro e com paisagens de uma beleza
natural única, com vinhas plantadas em socalcos até ao rio, tem uma tradição secular
de receber visitantes e com eles partilhar o melhor da região.
O Douro explodiu em notoriedade internacional, como destino turístico, ao longo dos
últimos trinta anos, período durante o qual muitos viticultores e investidores
despertaram para o mundo do vinho e muitos empreendimentos turísticos surgiram
na região.
Este desenvolvimento teve como consequência uma pulverização da produção, das
empresas e das marcas existentes no Douro, emergindo de uma realidade onde era
reduzido o número de marcas, ligadas primordialmente ao Vinho do Porto, para a
realidade atual, que permite a convivência de centenas de marcas, quer de vinho do
Porto, como de vinhos do Douro.
Com o aumento da oferta, assistiu-se ao natural aumento da competitividade, não só
no vinho, mas também no enoturismo, onde cada vez mais as empresas desenvolvem
atividades para permitir aos seus clientes conhecerem a realidade por de trás de cada
produção de vinho.
Para muitos pequenos e médios produtores, representativos da pluralidade no Douro,
o enoturismo permite criar um canal de contacto direto e decisivo com o consumidor
final, o que possibilita, além de uma fonte alternativa de receita, a construção de uma
relação direta, aumentando a visibilidade, a fidelidade à marca e o feedback imediato
por parte do cliente.
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O enoturismo assume também grande importância para a competitividade da
economia local, potenciando a defesa do património histórico, o aumento do
rendimento e circulação de capital, diretamente por turistas, ou indiretamente, com a
criação de postos de trabalho, e promove a subsistência dos produtos endógenos da
região, não só o vinho, mas todos os produtos e serviços que estão incluídos nas
ofertas de enoturismo.
No entanto, com o desenvolvimento da região e o surgimento de novas
oportunidades, surgem também algumas ameaças que devemos considerar. Um
território tão vasto e diversificado como o Douro deve apostar na sua identidade e
autenticidade, nas caraterísticas únicas que diferenciam de qualquer outro destino
nacional e internacional, e não permitir que essa diversidade represente um obstáculo
na comunicação integrada do destino.
Neste sentido, é importante os produtores criarem uma estratégia de comunicação
eficaz, procurando integrar a marca Douro, desenvolverem parcerias com outras
entidades, como outras Quintas, associações regionais e nacionais, ou outros
produtores de proximidade, e, por fim, construir atividades assertivas, que consigam
evidenciar o melhor da oferta enoturística de cada produtor e sub-região.
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4. Sub-Regiões no Douro
São três as sub-regiões que dividem a Região Demarcada do Douro. Denominadas de
Baixo Corgo, Cima Corgo e Douro Superior, são três regiões distintas, devido a fatores
climáticos, geográficos e socioeconómicos.

4.1

Baixo Corgo

O Baixo-Corgo cobre toda a margem direita do Rio Douro, desde Barqueiros até ao Rio
Corgo (Régua). Abrange os concelhos de Vila Real, Santa Marta de Penaguião, Mesão
Frio, Peso da Régua, Armamar e Lamego.
Esta é a região com um menor território, mas com maior percentagem na ocupação de
vinhas plantadas.
Tem uma elevada produção de vinhos do Porto, sendo o berço da viticultura na região
do Douro. No entanto, também se tem vindo a revelar uma excelente qualidade na
produção de vinhos do Douro. Os vinhos aqui produzidos são geralmente mais jovens e
frescos, e apresentam um caráter frutado.
Esta região produz vinhos do Porto mais jovens devido ao seu clima, mais ameno e
chuvoso que nas restantes sub-regiões. É também a região mais fértil e com maiores
rendimentos das vinhas.
Com uma média de 14 000 hectares de plantação e 16 000 produtores, existem poucos
hectares para cada produtor.

9

4.1.1 Principais Quintas e Atividades de Enoturismo

4.1.1.1 Quinta da Pacheca

A Quinta da Pacheca é uma das propriedades mais conhecidas na região do Douro, e
foi também uma das primeiras propriedades a engarrafar vinho com o seu próprio
rótulo.
É mencionada pela primeira vez num documento datado de abril de 1738, onde é
referido como "Pacheca", porque era propriedade de D. Mariana Pacheco Pereira. Mas
foi somente em 1903, quando Dom José Freire de Serpa Pimentel decidiu desenvolver
o seu interesse pela enologia, que comprou a propriedade e passou a dedicar-se ao
negócio da vinificação.
Localizada no coração da Quinta da Pacheca, a Sala de Degustação é o ponto de
encontro para todos os visitantes. Num local agradável coloca à sua disposição toda a
gama de vinhos da empresa, bem como algumas raridades como Reservas, Porto
Velho, compotas caseiras, azeite e outros produtos regionais do Vale do Douro. 1

Figura 1: Quinta da Pacheca

1

Texto adaptado do site da Quinta da Pacheca
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Principais Atividades de Enoturismo

1. Visitas Guiadas e Provas de Vinhos
A Quinta da Pacheca disponibiliza aos visitantes vários tipos de visitas guiadas, onde o
cliente visita as vinhas, os lagares, a adega/garrafeira e a loja. No final, participa numa
prova de vinhos, que pode ser composta por vinhos DOC Douro e/ou Portos. Existem
opções de acompanhamento às provas, como petiscos regionais, tais como enchidos,
queijos e azeite.

Tipos de visitas guiadas:
● Visita guiada, prova e petiscos regionais;
● Visita guiada e prova superior;
● Visita guiada e prova de barricas;
● Visita e prova simples.

Variáveis:
● Duração 1 Hora
● Idiomas Português, Inglês, Francês, Alemão
● Nº de pessoas Mínimo: 1 | Máximo: 14
● Realização: Diária

2. Refeições Vínicas
Integrado na Quinta da Pacheca está o seu restaurante, que disponibiliza aos
visitantes, almoços e jantares, onde o cliente poderá degustar um menu sugerido pelo
Chef ou à la carte, harmonizado com os vinhos da Quinta.
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As refeições estão integradas com outro tipo de atividades, como visitas e provas e
workshops, resultando em experiências integradas, como, por exemplo, visita prova e
refeição.

Tipos de atividades com refeições:
● Visita guiada, prova e refeição;
● Visita guiada, workshop gastronómico e refeição.

Variáveis:
● Duração 3 Horas
● Idiomas Português, Inglês, Francês, Alemão
● Nº de pessoas Mínimo: 1 | Máximo: 14
● Realização: Diária

A atividade de visita, prova e refeição é construída por dois módulos, onde o cliente
participa na visita guiada, muitas vezes, acompanhado de outro grupo, e depois,
usufrui da refeição no restaurante.
A atividade de visita, workshop e refeição funciona no mesmo conceito, sendo que o
cliente finaliza a visita e dirige-se para o restaurante, onde tem lugar o workshop
gastronómico com o Chef, ou Subchefe, participando na confeção da sua própria
refeição.

3. Workshops
Na Quinta da Pacheca é possível realizar vários tipos de workshops relacionados com
vinhos, gastronomia ou artes plásticas. À semelhança das refeições, as atividades de
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workshops são integradas com outro tipo de atividades, como visitas guiadas, provas e
refeições.

Tipos de atividades com workshops:
● Workshop Wine Blending;
● Visita guiada, workshop gastronómico e refeição;
● Workshop pintura com o vinho.

Variáveis:
● Duração de 2 a 3 Horas
● Idiomas Português, Inglês, Francês, Alemão
● Nº de pessoas Mínimo: 2 | Máximo: 14
● Realização: Diária

No workshop de Wine Blending, o cliente participa numa atividade onde recria a
experiência de ser enólogo e de fazer um lote especial de Vinho do Porto. Após o
processo do blending participa no engarrafamento, rolhagem e rotulagem com rótulo
personalizado. No final da experiência cada participante leva consigo a garrafa do seu
blend.
No workshop gastronómico, o cliente, depois de uma visita guiada e prova de vinhos,
participa na confeção da refeição, acompanhado pelo Chef ou sub Chef, com um menu
pré-definido e onde acompanha ativamente a confeção das entradas, prato principal e
sobremesas. No final da confeção, o cliente degusta a refeição criada.
No workshop de pintura com o vinho, o cliente participa numa pintura feita a partir da
reação das substâncias presentes no vinho em conjunto com a água. No final traz a
pintura com ele como recordação da experiência.
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4. Alojamento
Ex-libris da Quinta da Pacheca, o The Wine House Hotel, é uma das unidades de
referência do 'turismo de charme' do Vale do Douro. Tendo a vinha e o vinho como
inspiração e ambiente, é orientada para o turismo gastronómico e enológico,
combinando a imagem moderna e vanguardista com sobriedade e elegância.
Destaca-se como uma unidade de alojamento moderna, e que proporciona uma
verdadeira experiência de enoturismo, permitindo aos clientes ficar alojados no seu
Wine Hotel, com toda a proximidade com as atividades de enoturismo e com o dia-adia de funcionamento da Quinta.
Como expoente máximo e com reconhecimento mundial, as pipas transformadas em
quartos, assumem um papel para além da oferta de alojamento, destacando-se como
uma verdadeira imagem de marca da Quinta da Pacheca pelo mundo.

Tipo de ofertas de alojamento:
● Alojamento em quarto duplo, standard;
● Alojamento em suíte;
● Alojamento nas pipas.

5. Programa de Vindimas e Lagarada Tradicional
Durante a época de vindimas a Quinta da Pacheca disponibiliza aos seus visitantes um
programa de um dia, integrando várias atividades relacionadas com a temática de
vindimas.
A atividade inicia-se logo de manhã, com a partida para as vinhas, onde o cliente
participa numa atividade de vindimas, que termina com um almoço típico de vindimas.
Após o almoço o cliente participa numa visita guiada e prova de vinhos.
O dia acaba no lagar com a atividade de pisa pé.
14

No final o cliente leva consigo a t-shirt oficial da vindima do ano em curso.

Variáveis:
● Duração de 6 Horas
● Idiomas Português, Inglês, Francês, Alemão
● Nº de pessoas Mínimo: 1 | Máximo: 14
● Realização: Durante a época de vindimas, durante o mês de setembro e parte
de outubro.

Também durante a época de vindimas a Quinta da Pacheca disponibiliza uma atividade
de Lagarada Tradicional, que permite ao cliente participar, além de uma visita guiada e
prova de vinhos, numa atividade de pisa pé nos lagares da adega.

Variáveis:
● Duração de 2 Horas
● Idiomas Português, Inglês, Francês, Alemão
● Nº de pessoas Mínimo: 1 | Máximo: 14
● Realização: Durante o mês de setembro e parte de novembro

6. Piquenique
A Quinta da Pacheca disponibiliza uma atividade de piquenique com vista para as
vinhas, composto por produtos típicos durienses, onde o cliente saboreia diversos
petiscos regionais, acompanhados por três vinhos (2 DOC Douro e 1 Porto) da Quinta,
em plena harmonia com a natureza.
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O piquenique é composto pelos seguintes produtos:
● Bola tradicional de carne de Lamego
● Seleção de enchidos: presunto, chouriça, salpicão
● Pão regional e azeitonas
● Bolinhos de bacalhau
● Frutos secos variados
● Compotas regionais
● Salada tradicional de bacalhau
● Salada de tomate coração de boi
● Salada de polvo
● Tosta de salmão fumado com queijo creme
● Tosta de frango com tomate cherry e rúcula
● Seleção de fruta da época
● Seleção de queijos regionais
● Tartelete de maçã
● Limonada da Quinta
● Sumo de laranja natural
● Água mineral

Variáveis:
● Duração de 2 Horas
● Idiomas Português, Inglês, Francês, Espanhol, Alemão
● Nº de pessoas Mínimo: 2 | Máximo: 10
● Realização: Diariamente. Pode estar condicionado por meteorologia adversa
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7. Bem-estar
Aproveitando a harmonia com a natureza existente na propriedade, a Quinta da
Pacheca, para além das atividades de wellness no hotel, disponibiliza atividades de
bem-estar, saúde e natureza, como a experiência de massagens nas vinhas.
A atividade massagem nas vinhas inclui uma massagem relaxante com movimentos
suaves, usando óleo de Frangipani Monoi, que devolve o equilíbrio físico e emocional,
enquanto hidrata a pele. A massagem é dada para casais e a maca é colocada num
ponto estratégico, à sombra e com vista para as vinhas.

Variáveis:
● Duração de 50 minutos
● Idiomas Português, Inglês, Francês, Alemão
● Nº de pessoas Mínimo: 2 | Máximo: 2
● Realização: Diariamente. Pode estar condicionado por meteorologia adversa

4.1.1.2 Quinta do Vallado

A Quinta do Vallado, construída em 1716, é uma das Quintas mais antigas e famosas
do Vale do Douro.
Pertenceu à lendária Dona Antónia Adelaide Ferreira e mantém-se até hoje na posse
dos seus descendentes. Situa-se nas margens do Rio Corgo, um afluente do Rio Douro,
mesmo junto à foz, perto da localidade de Peso da Régua.
Durante cerca de 200 anos a Quinta do Vallado teve como principal atividade a
produção de Vinhos do Porto, comercializados posteriormente pela Casa Ferreira (que
pertencia à Família).
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Depois de Dona Antónia Adelaide Ferreira, foram o seu bisneto - Jorge Viterbo Ferreira
e trisneto Jorge Cabral Ferreira, os responsáveis pelo grande desenvolvimento e
crescimento da Quinta.
Hoje, com 50 hectares de vinha, com idade entre 11 a 18 anos, compensada por 20
hectares das melhores parcelas de vinha com mais de 80 anos, a Quinta do Vallado e
os seus responsáveis, João Ferreira Álvares Ribeiro, Francisco Ferreira (responsável
pela gestão agrícola) e Francisco Olazabal (enólogo), todos tetranetos de Dona
Antónia, alcançaram já um patamar muito elevado, reconhecido por várias instâncias
nacionais e internacionais.
A nova adega e cave de barricas, cuja construção iniciou-se em 2008, e com conclusão
no fim de 2009, alia a mais avançada tecnologia com uma arquitetura de grande
qualidade, o que a torna num dos lugares a visitar, no Vale do Douro.2

Figura 2: Quinta do Valado

2

Texto adaptado do site da Quinta do Vallado
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Principais Atividades de Enoturismo

1. Visitas guiadas e provas de vinhos
Na Quinta do Vallado os visitantes podem participar numa visita guiada a uma das
mais avançadas adegas da região, nascida de um projeto de arquitetura vanguardista e
equipada com a mais moderna tecnologia. No final da visita, na sala de provas, o
cliente participa numa prova de vinhos, que pode ser variável e incluir vinhos do Porto
e Douro.
A visita guiada leva o cliente a conhecer todas as fases de transformação pelas quais
passam as uvas, desde a vinha até à garrafa. A visita inclui também uma passagem pela
cave de barricas, onde envelhecem os melhores vinhos. No final, o cliente participa
numa degustação de vinhos do Douro e/ou Porto, consoante a prova escolhida.

Tipos de visitas guiadas:
● Visita guiada e Prova Standard;
● Visita guiada e Prova Monocastas;
● Visita guiada e Prova de Vinhos do Porto;
● Visita guiada e Prova Completa.

Variáveis:
● Duração de 90 minutos
● Idiomas Português, Inglês, Espanhol, Francês
● Nº de pessoas Mínimo: 2 | Máximo: 10
● Realização: Diariamente
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2. Alojamento
Desde 2005, a Quinta do Vallado está preparada para receber hóspedes no seu
confortável Wine Hotel. Inicialmente abriu as portas à Casa Tradicional, construída no
século XVIII e outrora pertencente à família de Dona Antónia Adelaide Ferreira, onde
existem cinco suítes recentemente renovadas.
O crescente sucesso do projeto levou à construção de um segundo edifício, em 2012,
feito quase inteiramente de xisto, o material dominante no solo da região. Este novo
edifício de oito quartos foi desenhado pelo Arquiteto Francisco Vieira de Campos,
responsável também pelo projeto de renovação da adega.
Desenvolvido pelo mesmo Arquiteto, em Vila Nova de Foz Côa, a Quinta do Vallado
construiu a Casa do Rio, uma unidade de alojamento com oito quartos, localizada junto
às vinhas que a Quinta do Vallado plantou no Douro Superior - em regime de
agricultura biológica. É um local de grande beleza, onde se destaca o estado de
conservação e a força da Natureza, o isolamento e o silêncio. Os hóspedes têm uma
experiência única no meio da Natureza, e têm à disposição refeições, prova de vinhos e
várias atividades em terra e no rio.

Tipo de ofertas de alojamento:
● Alojamento em quarto duplo, standard;
● Alojamento em suíte;
● Alojamento em quarto duplo, standard, na Casa do Rio.
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4.2

Cima Corgo

O Cima Corgo apoia-se no Baixo Corgo, prosseguindo para oeste, até ao Cachão da
Valeira. Abrange os concelhos de Tabuaço, Sabrosa, Alijó, Murça e São João da
Pesqueira.
A paisagem desta sub-região é totalmente distinta das restantes. As encostas formam
um relevo acidentado e os vales dos rios constituem formações geológicas constituídas
por xisto, sendo o solo mais agreste.
O clima é mais seco e os rendimentos são baixos. O Cima Corgo contém a maior
concentração de vinhas históricas de alta qualidade.
Existe pouca incidência de chuvas, o que leva a que os vinhos sejam mais
concentrados, com um maior potencial para o envelhecimento. Aqui se encontram
localizados os principais produtores de Vinho do Porto.

4.2.1 Principais Quintas e Atividades de Enoturismo

4.2.1.1 Quinta do Seixo

Na margem sul do rio Douro, no Cima-Corgo, mesmo em frente da Quinta do Porto,
situa-se a Quinta do Seixo, que oferece uma vista espantosa, de cortar a respiração,
sobre o rio Douro. Propriedade da Sogrape Vinhos desde 1987, a empresa investiu
aqui, em 2007, aproximadamente €7.5 milhões, num moderno centro de vinificação,
onde nascem Vinhos do Porto e do Douro de elevada qualidade. Um projeto inovador
não só pela alta tecnologia utilizada na adega, mas também pela criação de um circuito
turístico que é, em simultâneo, educacional e atrativo!
Com a Quinta do Seixo, a Sogrape Vinhos, através da marca Sandeman, procura atrair
mais visitantes ao Douro e explicar um pouco mais sobre esta região e os fantásticos
vinhos a que dá origem. Daí que ofereça uma visita guiada à adega, à garrafeira e aos
lagares robóticos, visita esta complementada por meios multimédia que explicam todo
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o ciclo de produção do vinho e por uma prova de Vinho do Porto (colheitas
selecionadas), numa sala com uma vista panorâmica espetacular sobre o Douro.

Figura 3: Quinta do Seixo

Com cerca de 108 hectares de área total, a produção da Quinta do Seixo baseia-se em
71 hectares de vinhas selecionadas, plantadas em patamares e sob o sistema de vinha
ao alto. Predominando a Tinta Roriz e a Touriga Nacional, as castas plantadas na
Quinta do Seixo são as tradicionais e recomendadas na região, mesmo nos mais de 11
hectares que foram replantados em 2008.
A Quinta do Seixo está equipada com uma adega moderna que recebe e vinifica as
uvas da própria Quinta, da Quinta do Porto, Quinta do Caêdo e Quinta do Vau, ou seja,
todas as Quintas da Sogrape Vinhos da sub-região do Cima Corgo e uvas de compra de
lavradores com quem a empresa tem contratos de fornecimento.3

3

Texto adaptado do site da Sogrape
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Principais Atividades de Enoturismo

1. Visitas guiadas e provas de vinhos
As vistas guiadas à Quinta do Seixo são evidenciadas pela magnífica paisagem,
moldada pelo homem em socalcos e terraços de xisto, num surpreendente contraste
com o brilho do Rio Douro e a visão da pitoresca vila do Pinhão.
As visitas guiadas passam pela adega, garrafeira e lagares robóticos, e são
complementadas por meios multimédia, que explicam todo o ciclo de produção do
vinho. Terminam com prova de vinhos Douro e Portos, consoante o tipo de visita
selecionado.

Tipos de visitas guiadas:
● Visita guiada e Prova Premium;
● Visita guiada e Prova Clássica;
● Visita guiada e Prova Old Tawnies;
● Visita guiada e Prova Douro;
● Visita guiada à vinha;
● Visita guiada e Vau Vintage.

Variáveis:
● Duração de 60 minutos
● Idiomas Português, Inglês, Espanhol
● Nº de pessoas Mínimo: 1 | Máximo: 35
● Realização: Diariamente
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2. Piquenique na Vinha
A atividade de piquenique na vinha inicia-se com uma visita guiada à Quinta do Seixo,
como exemplificada no ponto anterior, seguindo-se de uma experiência ao ar livre, de
contacto com a natureza e com a fantástica paisagem do Douro, num momento que
inclui um piquenique nas vinhas, composto por produtos regionais durienses e os
vinhos da Quinta do Seixo.

Variáveis:
● Duração de 2 Horas
● Idiomas Português, Inglês, Espanhol
● Nº de pessoas Mínimo: 2 | Máximo: 25
● Realização: Diariamente, entre março e outubro. Poderá ser condicionada com
condições meteorológicas adversas.

3.2.1.2 Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo

A Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo é um local de extrema beleza, no coração
do Douro, concelho de Sabrosa, Vila Real, sendo propriedade da família Amorim desde
1999.
A ligação da família ao vinho vem de longe, através da sua ligação às casas
exportadoras de Vila Nova de Gaia, por via do negócio da cortiça, mas nessa data esta
ligação resultou na concretização de um sonho e o projeto está hoje nas mãos da 4ª
geração da família.
Com uma história superior a 250 anos, a Quinta exibe uma traça conservada e o
edifício original da adega de 1764, após intervenções a cargo do Arquiteto Arnaldo
Barbosa.
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O espírito empreendedor e visionário da família fez, entretanto, a diferença, pois
aliado a uma aposta apaixonada no futuro, determinaram o início de múltiplas
alterações para um caminho de excelência enológica.
A Quinta Nova – Relais & Châteaux representa um “pedaço de paraíso” para o
descanso e lazer de amantes de vinho de todos os cantos do mundo. São 11 quartos,
com vistas sobre a paisagem, que garantem uma estadia emocionalmente diferenciada
num ambiente vínico e numa Quinta bem duriense, onde nenhum detalhe é
esquecido.

Figura 4: Quinta Nova Nossa Senhora do Carmo

A par da casa, que se vem destacando como o projeto de enoturismo português mais
distinguido até ao momento, nasce o Winery Restaurant, um espaço muito elegante,
enquadrado no salão da casa senhorial, que se estende à esplanada exterior de onde
se vislumbram as vinhas que descem até ao Rio Douro.
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As atividades de enoturismo são uma constante, desde provas de vinho e visitas à
adega e sala de barricas, a passeios pela Quinta com pausas para piqueniques, até
passeios de barco ou comboio pela região, entre muitas outras opções. 4

Principais Atividades de Enoturismo

1. Visitas guiadas e provas de vinhos
A visita guiada à Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo é realizada por um guia
especializado, iniciando-se com a passagem pela adega de 1764, depois o Wine
Museum Centre, a sala de barricas e a garrafeira subterrânea, onde envelhecem os
melhores lotes selecionados pela família. Após a visita guiada o cliente participa num
tipo de prova, dentro das seis disponíveis, que inclui a prova de vinhos Douro e/ou
Porto Quinta Nova.

Tipos de visitas guiadas:
● Visita guiada e Prova Exclusiva (visita privada);
● Visita guiada e Prova Clássica;
● Visita guiada e Prova Reserva;
● Visita guiada e Prova Essencial;
● Visita guiada e Prova ICON Robert Parker;
● Visita guiada e Prova A Cultura dos Sentidos (acompanhada com produtos
regionais).

Variáveis:
● Duração de 2 horas
● Idiomas Português, Inglês, Espanhol
4

Texto adaptado do site da Quinta Nova Nossa Senhora do Carmo
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● Nº de pessoas Mínimo: 1 | Máximo: 12
● Realização: Diariamente

2. Workshop Seja Enólogo por um dia
A Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo disponibiliza aos clientes uma atividade
lúdica e educativa, que procura realçar um dos principais fatores de sucesso dos vinhos
portugueses, a arte de criação de vinhos de lote blending.
A atividade inicia-se com uma visita à adega de 1764, o Wine Museum Centre, a sala
de barricas e a garrafeira subterrânea, onde envelhecem os melhores lotes
selecionados pela família. Em seguida, o cliente participa na atividade “Enólogo por 1
dia”, com a criação de um lote, engarrafamento, arrolhamento, criação da imagem e
rotulagem da garrafa que levará consigo no final da experiência.

Variáveis:
● Duração de 2 horas
● Idiomas Português, Inglês, Espanhol
● Nº de pessoas Mínimo: 1 | Máximo: 20
● Realização: Diariamente

3. Refeições Vínicas
A Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo disponibiliza aos visitantes o seu
restaurante Terraçu's, local de referência no Douro pela sua localização privilegiada,
serviço discreto e pela sua gastronomia. A cozinha regional duriense, as suas receitas e
os produtos locais bem frescos são trabalhados diariamente para proporcionar uma
viagem sensorial inigualável.
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As experiências de refeição, são construídas de forma integrada com as visitas guiadas,
de forma a disponibilizar um programa ao cliente, pré-definido e que inclui visita
guiada à Quinta Nova, prova de vinhos e refeição no restaurante, que poderá variar,
consoante o menu escolhido e os vinhos a harmonizar.

Tipos de atividades com refeições:
● Visita guiada, prova e almoço 3 Momentos;
● Visita guiada, prova e almoço 5 Momentos.

Variáveis:
● Duração 2 Horas
● Idiomas Português, Inglês, Francês, Alemão
● Nº de pessoas Mínimo: 1 | Máximo: 25
● Realização: Diária

4. Alojamento
A Quinta Nova Luxury Winery House foi destacada em 2017 como um dos "Best Wine
Resorts of the World" pela Conde Nast Traveller, sendo atualmente uma das maiores
referências de enoturismo em Portugal. Os quartos, com vistas sobre a paisagem,
garantem uma estadia emocionalmente diferenciada.
Com uma história superior a 250 anos, a Quinta exibe uma traça conservada e o
edifício original da adega de 1764, após intervenções a cargo do Arquiteto Arnaldo
Barbosa.
A Quinta dispõe de uma piscina exterior com vistas maravilhosas para a vinha e para o
rio e oferece, para além do descanso absoluto, passeios pela propriedade, com
possibilidade de piquenique, trilhos pedestres, visita aos espaços de vinificação e
realização de provas de vinho.
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Tipo de ofertas de alojamento:
● Alojamento em quarto duplo, standard;
● Alojamento em suíte.

5. Passeios de barco
Aproveitando a proximidade com o rio e a disponibilidade do seu cais, a Quinta Nova
disponibiliza atividades de passeios de barco no Rio Douro.
As atividades incluem um passeio de barco, com embarque no Ferrão Sul (Peixinhos)
ou Ferrão (Quinta Nova), acompanhado de um copo de vinho e petiscos regionais.
Uma visita à adega de 1764, o Wine Museum Centre, a sala de barricas e a garrafeira
subterrânea, seguida de prova de vinhos Quinta Nova (Douro e Porto). Por último, o
cliente desfruta de um menu de degustação, composto por 3 momentos, harmonizado
com a sugestão de vinhos do enólogo.

Variáveis:
● Duração 6 Horas
● Idiomas Português, Inglês, Espanhol
● Nº de pessoas Mínimo: 1 | Máximo: 25
● Realização: Diária. Pode estar condicionada por meteorologia ou condições de
navegação adversas.

6. Programa de Vindimas
Programa desenvolvido para o cliente ter uma experiência de partilha do dia-a-dia na
vinha e na adega. Inclui, entrega de balde e tesoura ao visitante, apanha da uva numa
das parcelas da Quinta, visita guiada à adega com prova do 1º vinho e ao Wine
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Museum, seguida de prova de vinhos clássica, e, por último, almoço menu de
degustação 3 Momentos, harmonizado com a sugestão do enólogo.

Variáveis:
● Duração 6 Horas
● Idiomas Português, Inglês, Espanhol
● Nº de pessoas Mínimo: 8 | Máximo: 20
● Realização: Durante a época de vindimas

3.2.3 Quinta do Crasto

A Quinta do Crasto é uma
empresa portuguesa produtora
de vinhos do Douro e do Porto,
sedeada

em

Gouvinhas,

concelho de Sabrosa, Norte de
Portugal.
Localizada em pleno Vale do
Douro, a Quinta do Crasto
usufrui

de

condições

excecionais para a produção de
vinhos e de azeites da mais alta
qualidade.
Figura 5: Quinta do Crasto

Também no panorama turístico nacional, a Quinta do Crasto tem-se distinguido e
afirmado pelo seu carácter diferenciador: não só pela qualidade excecional dos seus
vinhos, muito apreciada nas provas pelos seus visitantes, mas também pelo
atendimento personalizado por excelência e pelo seu enquadramento paisagístico
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único na margem direita do rio Douro, o que faz da sua propriedade um dos locais
incontornáveis para o enoturismo em Portugal.5

Principais Atividades de Enoturismo

1. Visitas guiadas e provas de vinhos
A Quinta do Crasto disponibiliza a visita guiada às suas instalações, conduzida por guias
especializados, onde o cliente conhece a adega, as vinhas, o lagar e a cave de barricas.
Após a visita, há lugar a uma prova comentada de vinhos DOC Douro e Portos da
Quinta do Crasto. O programa termina com uma visita à loja onde o cliente tem acesso
a todos os produtos da Quinta.

Tipos de visitas guiadas:
● Visita guiada e Prova 5 Vinhos;
● Visita guiada e Prova Superior.

Variáveis:
● Duração de 90 minutos
● Idiomas Português, Inglês, Espanhol
● Nº de pessoas Mínimo: 1 | Máximo: 30
● Realização: Diariamente

2. Refeições Vínicas
5

Texto adaptado do site da Quinta do Crasto

31

A Quinta do Crasto disponibiliza uma experiência de refeição de cozinha tradicional
portuguesa, acompanhado pelos vinhos Quinta do Crasto (Almoço e Jantar).
A experiência é integrada com a visita guiada às instalações e prova.
O almoço/jantar é servido no terraço, sendo composto por um menu de cozinha
regional, sugerido pelo Chef, definido previamente entre as opções disponíveis, e
harmonizado com os vinhos Quinta do Crasto. A refeição é servida no terraço, sempre
que a meteorologia o permite, e destaca-se pelas magníficas vistas para o Vale do
Douro, que fazem de o espaço ter um reconhecimento a nível mundial. Existem opções
de menu vegetariano e para crianças.

Menu e harmonizações:
Serviço de aperitivos variados
Quinta do Crasto Branco
Entradas:
●

Entrada fria ou sopa

Crasto Douro Tinto
Prato principal
●

Bacalhau com natas

●

Bacalhau assado na brasa com batata a murro

●

Polvo assado no forno

●

Arroz de pato com salada

●

Lombinhos de porco com redução de vinho do Porto

●

Feijoada à transmontana

●

Cozido à Portuguesa

●

Lombo de porco assado com castanhas

●

Roastbeef com arroz e batata frita

●

Cabrito assado no forno com batata assada

●

Crasto Superior Tinto

●

Quinta do Crasto Reserva Vinhas Velhas
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Sobremesa
●

Fruta da época, sobremesa doce e tábua de queijos nacionais

Quinta do Crasto LBV
Café ou chá.

Variáveis:
● Duração de 3 Horas
● Idiomas Português, Inglês, Espanhol
● Nº de pessoas Mínimo: 1 | Máximo: 30
● Realização: Diariamente
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4.3

Douro Superior

O Douro Superior apoia-se no Cima Corgo e vai até à fronteira espanhola. Abrange os
concelhos de Vila Flor, Carrazeda de Ansiães, Torre de Moncorvo, Freixo de Espada à
Cinta, Vila Nova de Foz Côa, Mêda e Figueira de Castelo Rodrigo.
É a maior de todas as sub-regiões e também a que tem o clima mais quente e seco. O
seu relevo é menos acidentado, constituindo inclinações mais suaves, facilitando a
mecanização. Devido à reduzida precipitação as vinhas produzem menos, no entanto,
dão origem a alguns dos melhores Vinhos do Porto Vintage.
A produção vinícola é uma das coisas mais relevantes em todas as sub-regiões,
contudo, a região do Douro Superior afirma-se especialmente pela sua fauna e flora e
pelos vestígios históricos.
Devido à sua posição geográfica comparativamente às restantes sub-regiões, aparenta
estar mais isolada, tirando partido de uma menor intervenção humana, mantendo a
sua paisagem e biodiversidade melhor preservadas.
Esta sub-região era conhecida como o “Novo Douro”, pois a viticultura só se veio a
desenvolver em grande escala a partir de 1791, quando as rochas que obstruíam o
Cachão da Valeira foram retiradas e o rio ficou aberto à navegação.

4.3.1 Principais Quintas e Atividades de Enoturismo

4.3.1.1 Quinta da Terrincha

A Quinta da Terrincha é uma vasta área agrícola, constituída por uma zona plana na
qual são plantadas as nossas diversas culturas agrícolas, e uma parte de montanha.
Nesta parte montanhosa, pode-se encontrar cascatas, grutas, miradouros, entre
muitos outros locais de interesse, os quais tornarão muito agradáveis quaisquer
passeios que se pretenda dar ao longo desta área.
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Está localizada na Adeganha, Torre de Moncorvo. É composta por 7 casas
independentes, 6 T1s e 1 T2. Estas possuem casa de banho privativa, cozinha
equipada, Wi-Fi e zona de refeições. Os hóspedes também podem desfrutar da piscina
exterior, cocktails servidos no bar e bicicletas para utilização na propriedade.
Com extensas vinhas e olivais a Quinta da Terrincha é atualmente uma empresa de
referência na produção de vinho (DOC Douro e mesa) e também azeite. Com visitas
guiadas à propriedade, vinhas e adega, provas de vinhos e outras atividades de
enoturismo, a Quinta da Terrincha proporciona um leque de atividades ligadas ao
vinho a quem a visita.6

Figura 6: Quinta da Terrincha

Principais Atividades de Enoturismo

1. Alojamento
Juntando a produção de vinhos e azeite com a exploração turística, a Quinta da
Terrincha oferece a quem a visita uma verdadeira experiência de enoturismo.
Composta por 7 casas independentes de turismo rural, dispondo todas de casa de

6

Texto adaptado do site da Quinta da Terrincha
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banho privativa, cozinha equipada, Wi-Fi e zona de refeições, disponibilizando aos
hóspedes um alojamento privativo, exclusivo e com todo o conforto e tranquilidade. À
disposição estão também a piscina exterior, com as vinhas em pano de fundo, um wine
bar onde os clientes podem degustar diversos vinhos e bicicletas para utilização na
propriedade.

Tipo de ofertas de alojamento:
● Alojamento em Villa T1;
● Alojamento em Villa T2;
● Alojamento em Villa T2 Superior;
● Alojamento em Villa T3.

2. Visitas guiadas e provas de vinhos
A Quinta da Terrincha disponibiliza aos clientes visitas guiadas pela propriedade, que
incluem passagem pelas instalações, adega em pleno funcionamento e extensas vinhas
e olivais. Termina com uma degustação de vinhos, azeite e queijo de Ovelha.

Tipos de visitas guiadas:
● Visita guiada e Prova Colheita;
● Visita guiada e Prova Reserva.

Acompanhamentos da prova:
● Pão Regional;
● Queijo de Ovelha Terrincha Meia Cura;
● Azeite Virgem Extra / Frutado Maduro Bio.
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Variáveis:
● Duração de 2 horas
● Idiomas Português, Inglês
● Nº de pessoas Mínimo: 2 | Máximo: 25
● Realização: Diariamente

3. Massagens nas Vinhas
Na vertente de experiências de bem-estar, a Quinta da Terrincha disponibiliza uma
atividade de Massagem nas Vinhas, onde o cliente desfruta de uma massagem
relaxante (Massagem Ayurvédica & Massagem Sueca) no meio das vinhas, num
ambiente calmo e harmonizado com os sons da natureza.

Variáveis:
● Duração de 60 minutos
● Idiomas Português, Inglês
● Nº de pessoas Mínimo: 1 | Máximo: 2
● Realização: Diariamente. Pode estar condicionado por meteorologia adversa.

4. Passeio de Jipe e Piquenique
Numa vertente de natureza e aventura, a Quinta da Terrincha disponibiliza aos clientes
um passeio de jipe pela propriedade da Quinta da Terrincha, numa atividade com
duração de 2 horas, que também inclui uma visita guiada às instalações, a um
miradouro e um piquenique regional, composto por produtos da Quinta da Terrincha.
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Esta experiência integra várias atividades disponíveis na Quinta, sendo um bom
exemplo da integração de diferentes serviços para a construção de uma atividade de
enoturismo.

Variáveis:
● Duração de 3 horas
● Idiomas Português, Inglês
● Nº de pessoas Mínimo: 1 | Máximo: 3
● Realização: Diariamente. Pode estar condicionado por meteorologia adversa.
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4.4 Enquadramento Geral
As atividades de enoturismo descritas apresentam-se como bons exemplos da
diversidade de serviços que as Quintas do Douro disponibilizam aos clientes,
integrados na construção de cada experiência.
Para além das visitas guiadas com provas de vinhos, destacam-se atividades como
workshops vínicos e gastronómicos, experiências de bem-estar e natureza,
experiências de alojamento com atividades integradas e refeições vínicas,
confecionadas com produtos locais.
As visitas guiadas com degustação de vinhos são, na sua maioria, apresentadas em
diferentes segmentos, desde provas standard até provas premium. A presença de
produtos regionais nos acompanhamentos às provas e nas refeições vínicas é notório,
o que reforça a importância da criação de parcerias com produtores locais, a fim de
criar uma rede de abastecimento para as atividades de turismo.
Por último, a relevância das atividades de vindimas, presentes em praticamente todas
as Quintas, através de programas de colheita da uva e lagaradas, proporcionando aos
visitantes uma experiência real do ciclo de produção de um vinho.

Principais aspetos a investir para a construção de uma oferta de enoturismo atrativa:
● Investimento direto na adega e/ou vinhas para apoio a turistas;
● Investimento em infraestruturas não diretamente relacionadas com a produção
de vinho, pensadas como apoio à oferta turística;
● Investimento em pessoal qualificado, capaz de receber e acompanhar o turista,
independentemente da sua origem, de forma eficaz e dinâmica;
● Investimento na criação de uma rede de parceiros locais, no fornecimento de
produtos e serviços;
● Investimento na criação de uma imagem aglomeradora da região, posicionada
em valores como qualidade, diversidade e exclusividade de serviços.
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5. Oferta de Animação Turística no Douro
Integrada com a oferta de atividades de enoturismo nas Quintas do Douro, existe uma
rede de prestadores de serviços de animação turística que oferece um leque de
atividades, com várias ofertas associadas, que englobam serviços especializados como
tours guiados, passeios de barco, viagens de comboio, transfers, entre outros.

5.1

Tours Guiados

Devido à diversidade de espaços a visitar na região, as atividades integradas permitem
ao cliente aceder a um leque de serviços que lhe disponibilizam um acompanhamento
especializado durante o seu trajeto, o transporte e a seleção dos espaços a visitar.
O perfil-alvo deste tipo de serviços é, claramente, o turista internacional, com pouca
autonomia e conhecimento sobre a região. O perfil do turista nacional destaca-se por
ser mais autónomo, e regra geral, é raro recorrer a este tipo de serviços.
Existe uma oferta diversificada de atividades de tours na região do Douro. Explorando
os vários segmentos de mercado existente, a oferta varia de tours mais acessíveis,
partilhados, com serviços mais básicos, até tours privados, que exploram um segmento
de mercado de luxo. Verificam-se no mercado cada vez mais serviços inovadores,
como por exemplo o transporte em viaturas específicas, como carros vintage ou carros
elétricos.
De forma a exemplificar o tipo de atividades de animação turística existentes no
Douro, foram selecionadas duas empresas, detalhando os seus serviços de forma geral
e uma atividade em específico.
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5.1.1 Deltatur

A

Deltatur,

Atividades

Turísticas, é uma empresa de
animação turística que opera
em toda a região do Douro
Verde, Alto Douro, entre o Rio
Paiva e o Rio Douro, Serras da
Aboboreira,

Marão,

Montemuro e S. Macário. 7
Figura 7: Atividade Deltatur

Exemplo de atividade: Douro Tasting
● Passeio privado em van, com guia em exclusividade;
● Visita à Adega cooperativa com prova de Vinho Moscatel;
● Almoço em Quinta Regional (bebidas incluídas);
● Prova de Vinho do Porto;
● Visita a lagares e prova de 5 vinhos, azeite e mel.

Variáveis:
● Duração 8 Horas
● Idiomas Português, Inglês
● Nº de pessoas Mínimo: 2 | Máximo: 8

7

Texto adaptado site da Deltatur
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5.1.2 Portugal EV Tours

A Portugal EV Tours tem como objetivo promover tours sustentáveis, de luxo, para
pequenos grupos ou mesmo experiências privadas.
O Turismo e Transporte Sustentável aplica-se a todas as vertentes das suas atividades,
começando pela escolha dos veículos para as deslocações – viaturas 100% elétricas da
marca Tesla. Também a escolha de parceiros reflete a vertente ecológica das
experiências, com Quintas certificadas para a produção orgânica. 8

Figura 8: Atividade Portugal EV Tours

Exemplo de atividade: Douro Valley in a Tesla
Principais pontos:
● Tour em viatura Tesla;
● Visita a dois produtores (Quinta tradicional do Douro e Museu de Azeite);
● Passeio na vinha;
● Almoço regional;
● Cruzeiro de 1 hora com saída no cais do Pinhão.

8

Texto adaptado site Portugal EV Tours
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Variáveis:
● Duração: 10 Horas
● Idiomas disponíveis: Português, Inglês, Francês, Espanhol
● Nº de pessoas Mínimo: 2 | Máximo: 5
● Tour privado

5.2

Cruzeiros

Com condições ideais para a navegação no Rio Douro, e paisagens de beleza natural
reconhecidas por todo o mundo, a oferta de cruzeiros fluviais no Douro é extensa,
existindo várias tipologias de oferta, como cruzeiros privados, cruzeiros-hotel,
cruzeiros partilhados ou passeios de barco Rabelo.
A diversidade da oferta favorece o mercado, existindo ofertas turísticas para todos os
segmentos, desde experiências simples, a baixo custo, com pouco tempo de
navegação, a experiências mais elaboradas, onde a exclusividade e o conforto
posiciona a oferta para segmentos mais altos. Ao contrário dos tours, este tipo de
atividade, por não depender da autonomia do turista, não gera grandes oscilações no
que concerne às diferenças entre o perfil de turista nacional e internacional.
De forma a exemplificar o tipo de atividades de cruzeiros fluviais existentes no Douro,
selecionamos quatro empresas, detalhando os seus serviços de forma geral e uma
atividade em específico.
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5.2.1 Cruzeiros em Navio-hotel

5.2.1.1 DouroAzul

Embora

a

história

da

DouroAzul seja recente, o seu
crescimento foi galopante, e a
afirmação de uma atitude
vanguardista

e

visionária

colocou a empresa num lugar
de destaque na região do
Douro.
Figura 9: Cruzeiro-hotel DouroAzul

Os cruzeiros em navio-hotel da DouroAzul permitem navegar por um dos mais belos
rios da Europa, partindo à descoberta dos locais mais emblemáticos do Douro, tudo
enquanto desfruta de um ambiente de luxo e conforto e de um serviço de excelência a
bordo.
A DouroAzul procura oferecer aos seus clientes um produto e uma experiência de
elevada qualidade e inesquecível.9

Exemplo de Atividade: Cruzeiro Spirit of Chartwell
Programa:
DIA 1
●

17:00 Embarque no Cais de Vila Nova de Gaia

●

Cocktail de boas-vindas

●

Jantar a bordo

●

Pernoita em Vila Nova de Gaia

DIA 2
9

Texto adaptado site DouroAzul
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●

Serviço de pequeno-almoço a bordo

●

Tour à cidade do Porto com visita às Caves

●

Almoço a bordo

●

Navio navega de Vila Nova de Gaia para Entre-os-Rios

●

Cerimónia de abertura de Porto Vintage

●

Jantar a bordo

●

Pernoita em Entre-os-Rios

DIA 3
●

Serviço de pequeno-almoço a bordo

●

Navio navega de Entre-os-Rios para a Régua

●

Almoço a bordo

●

Visita guiada a Lamego

●

Jantar numa Quinta produtora de vinho

●

Pernoita na Régua

DIA 4
●

Serviço de pequeno-almoço a bordo

●

Navio navega da Régua para Barca d'Alva

●

Almoço a bordo

●

Visita a Castelo Rodrigo

●

Jantar a bordo

●

Espetáculo de música portuguesa a bordo

●

Pernoita em Barca d'Alva

DIA 5
●

Serviço de pequeno-almoço a bordo

●

Visita guiada a Salamanca com almoço e show de Flamenco

●

Jantar barbecue no sundeck

●

Pernoita em barca d'Alva

DIA 6
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●

Serviço de pequeno-almoço a bordo

●

Navio navega de Barca d'Alva para a Régua

●

Almoço a bordo

●

Visita ao Palácio de Mateus

●

Palestra: Portugal Hoje

●

Jantar a bordo

●

Pernoita na Régua

DIA 7
●

Serviço de pequeno-almoço a bordo

●

Navio navega da Régua para Entre-os-Rios

●

Visita e almoço numa Quinta local

●

Navio navega de Entre-os-Rios para Vila Nova de Gaia

●

Jantar a bordo

●

Pernoita em Vila Nova de Gaia

DIA 8
●

Serviço de pequeno-almoço a bordo

●

09h00 Desembarque no cais de Vila Nova de Gaia

Cada barco da DouroAzul dispõe de um tour escort profissional, que está disponível
para ajudar os passageiros a escolher e a participar em excursões em terra.

5.2.2 Cruzeiros Partilhados

5.2.2.1 Rota do Douro

A Rota do Douro é uma empresa que aposta no profissionalismo, qualidade,
dinamismo e diversidade de ofertas de cruzeiros no rio Douro, desde viagens do Douro
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ao Porto e vice-versa, com viagens de curta duração entre os principais pontos
turísticos do Alto Douro Vinhateiro.
As embarcações funcionam num regime partilhado, muitas vezes combinado com
regresso em autocarro ou comboio. Os clientes podem almoçar a bordo, durante as
viagens.

10

Figura 10: Cruzeiro Rota do Douro

Exemplo de Atividade: Régua | Pinhão | Régua – Subida de Barco
Programa:
● Subida de barco da Régua até ao Pinhão;
● Passagem pela Barragem de Bagaúste;
● Regresso de autocarro.

Variáveis:
● Duração 1 Dia
● Idiomas Português, Inglês
● Nº de pessoas Mínimo: 1 | Máximo: 30
10

Texto adaptado do site da Rota do Douro
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Itinerário:
● 15H30
● Embarque no Cais da Régua
● Início do cruzeiro com destino ao Pinhão
● Subida da Barragem de Bagaúste (desnível 27 metros)
● Chegada ao Pinhão
● Tempo livre
● Transfer em autocarro com destino à Régua
● 18H45
● Chegada à Régua
● Fim dos serviços

5.2.3 Cruzeiros Privados

5.2.3.1 Douro à Vela

A Douro à Vela proporciona
experiências e momentos de
intimidade com a natureza,
passeios privados e exclusivos,
realizados em veleiros, numa
relação

intensa

com

a

harmonia cultural do Vale do
Douro.11

Figura 11: Veleiro Douro à Vela

11

Texto adaptado do site da Douro à Vela
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Exemplo de Atividade: Sunset & Jantar no DOC
Programa:
● Passeio privado em Veleiro no Douro, durante 2 horas ao pôr do sol, com saída
e regresso no Cais da Folgosa;
● Percurso pela Folgosa - Ferrão - Folgosa;
● Oferta de Porto Tónico a bordo;
● Jantar no DOC (menu e vinhos escolha do Chef).

Variáveis:
● Duração 4 Horas
● Idiomas Português, Inglês, Francês, Espanhol
● Nº de pessoas Mínimo: 2 | Máximo: 12

Itinerário:
● 18h00 Passeio 2 horas ao pôr do sol (oferta drink a bordo);
● 20h00 Regresso ao cais;
● 20h15 Jantar no DOC (menu e vinhos escolha do chefe).

5.2.4 Passeios em Barco Rabelo

5.2.4.1 Companhia Turística do Douro
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A Companhia Turística do Douro, fundada em 1993, e sediada no Pinhão, é a empresa
duriense mais antiga dedicada à organização e promoção de Cruzeiros Turísticos em
barcos típicos Rabelo.
Contam

com

uma

tripulação

jovem e dinâmica profundamente
conhecedora do rio, da região e
da cultura duriense, fluente em
vários idiomas. A embarcação
Rabelo tem capacidade para 60
passageiros, e é adaptada aos
clientes

de

mobilidade

reduzida.12
Figura 12: Barco Rabelo Companhia Turística do Douro

Exemplo de Atividade: Pinhão - Tua – Pinhão

Programa:
● Passeio em barco Rabelo
● Percurso Pinhão - Tua - Pinhão
● Passeio partilhado

Variáveis:
● Duração 2 Horas
● Idiomas Português, Inglês, Francês, Espanhol
● Nº de pessoas Mínimo: 2 | Máximo: 50

12

Texto adaptado do site da Companhia Turística do Douro
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5.3

Viagem de Comboio

Percorrer a linha do Douro no comboio histórico da CP é como fazer uma viagem ao
passado. Um percurso à beira rio, marcado pela beleza da paisagem. A locomotiva a
vapor 0186, construída em 1925 pela Henschel & Son e as 5 carruagens históricas,
percorrem a distância que vai da estação da Régua à Estação do Tua, numa viagem
única ao passado.
Apesar de não ser, na sua génese, uma atividade de animação turística, os passeios de
comboio na linha do Douro são incluídos, por vários operadores, nos seus programas,
fazendo parte do leque de atividades recomendadas a quem visita a região.
De forma a ilustrar o tipo de atividades de animação turística que incluem viagens de
comboio, foi selecionada uma empresa e detalhada uma experiência que inclui esta
atividade.

5.3.1 Cenários D´Ouro

A Cenários D´Ouro – Operador
Turístico do Douro e Trás-osMontes,

SA,

atua

preferencialmente na região
do Douro e Trás-os-Montes,
sendo a primeira empresa
criada

com

o

específico

objetivo de dinamizar a área
de recetivo turístico, numa
lógica de especialidade, que
envolve a referida região.13
Figura 13: Comboio Histórico do Douro

13

Adaptado do site da Cenários D´Ouro
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Exemplo de Atividade: Douro Histórico
Programa:
● Passeio de barco entre Régua e Pinhão
● Passeio a pé pela vila do Pinhão
● Passeio em Comboio Histórico (30 minutos)
● Regresso à Régua
Variáveis:
● Duração 4 Horas
● Idiomas Português, Inglês, Francês, Espanhol
● Nº de pessoas Mínimo: 1 | Máximo: 20
Itinerário:
● 14h45 Check-in e embarque no Cais da Régua
● Partida com destino ao Pinhão
● Barragem da Régua (desnível de 28m)
● 17h00 Chegada prevista ao Cais do Pinhão
● Desembarque
● Percurso a pé desde o cais até à estação de comboios do Pinhão (percurso sem
acompanhamento) - Distancia +/- 5 min (400 m)
● 17h50 – Embarque no comboio histórico e viajem até a cidade da Régua
● 18h26 – Chegada à cidade e desembarque
● Fim dos serviços

5.4

Transfers

O elevado volume de turistas, muitas vezes sem veículo próprio, gera uma necessidade
elevada de serviços de transfers entre os alojamentos, ou pontos de chegada à região
e as unidades de enoturismo.
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Estes serviços são prestados por diversas empresas, começando logo pelas Quintas
que disponibilizam alguns serviços de pick-up dos seus clientes nos hotéis ou estações
de comboios, de forma a trazê-los para as atividades e levá-los de regresso. Também
existem empresas especializadas, cuja atividade principal é de transporte de
passageiros e que se dedicam a este segmento de transfer dos clientes para as
Quintas. Por último, verifica-se na região, a utilização com alguma frequência dos
serviços tradicionais de transporte, como táxis, nas deslocações para as atividades de
enoturismo.
Segundo a análise efetuada às empresas da região a operar nesse setor, verifica-se que
existem ainda grande potencial para o aumento deste tipo de serviços, pois a procura
é cada vez maior e a oferta ainda é relativamente reduzida.
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6. Impacto da Pandemia Covid-19 no Turismo do Douro
O surto da COVID-19 está a ter um impacto devastador na economia e emprego
mundiais, com a indústria do turismo a ser duramente atingida pelas medidas de
contenção da pandemia. Mesmo após o levantamento progressivo das medidas de
contenção, prevê-se que as empresas continuem a enfrentar os desafios de uma
recuperação lenta. Segundo o relatório “Tackling coronavirus (Covid-19): Tourism
Policy Responses”, da OCDE, a pandemia e os esforços globais de contenção da doença
representam uma contração de 45 a 70% da economia do turismo internacional, mas
as indústrias do turismo local também estão a ser afetadas, uma vez que se estima que
cerca de metade da população mundial esteja limitada por medidas de contenção.
Espera-se que o turismo local recupere mais rapidamente do que a indústria do
turismo internacional mas, uma vez que são as pequenas empresas que desempenham
um papel importante como fornecedores de emprego (representam, em conjunto,
quase 60% dos subsetores do alojamento e dos serviços alimentares), sendo também
aquelas que têm poucos ativos e as menos suscetíveis de beneficiar de pacotes de
estímulo económico, isto reflete a grave vulnerabilidade do setor à atual crise
económica.
No entanto, apesar de a pandemia ter deixado o setor do turismo nacional e
internacional numa situação muito complicada, na região do Douro, estamos a assistir
a fenómeno diferente.
A Pandemia Covid-19, alterou o mercado turístico nacional e internacional, os turistas,
preocupados com a segurança higiénica e sanitária durante as suas viagens,
começaram a procurar férias em família, em ambientes rurais, longe de multidões, o
que resultou num aumento da procura interna por atividades na região do Douro.
No Douro, desde maio de 2021 que se verifica novamente uma abertura gradual das
unidades hoteleiras, restaurantes e lojas de vinho que se haviam fechado a turistas
devido à pandemia do covid-19.
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Se analisarmos um caso em concreto, e segundo uma entrevista dada ao jornal Diário
de Notícias, em junho deste ano, a diretora de turismo da Quinta do Vallado, Cláudia
Ferreira, refere que a taxa de procura das duas unidades é de 100% para agosto e
ronda os 90% em julho. Para setembro, a taxa de ocupação ronda 60%, mas, admitiu,
este ano as reservas estão a ser feitas com pouca antecedência.
Para a responsável, a maior dificuldade é sentida nas atividades simples de
enoturismo, como por exemplo, a nível de visitas e provas, visto ser um segmento que
tinha como principais clientes os estrangeiros, que vinham nos tours passar um dia na
região.
Outro fenómeno visível na região do Douro é o aumento significativo da procura por
parte do turista nacional, que, impedido de viajar para destinos internacionais, tem no
Douro, um dos principais destinos internos, o que tem vindo a resultar num aumento
de procura e contrabalançado as quebras internacionais, provocadas pelas restrições
da pandemia Covid-19.
Também algumas medidas de apoio ao turismo, nomeadamente as certificações Clean
& Safe pelo Turismo de Portugal e também Safe Travels pelo World Travels & Tourism
Council, vieram criar um plano de procedimentos de segurança e higienização, que
veio permitir às unidades de enoturismo adotarem vários procedimentos e medidas de
higiene e segurança sanitária nos seus espaços e comunicá-los aos clientes de forma
eficaz, o que resultou num maior grau de confiança no mercado, alavancando assim o
turismo no Douro durante a pandemia.
Apesar do cenário otimista na região do Douro, face ao turismo e enoturismo,
devemos realçar que o impacto da pandemia Covid-19 é mais visível nos pequenos
produtores, com uma estrutura mais limitada, em comparação direta com os
produtores de maior escala e notoriedade. Este facto deve-se a uma menor
diversidade na oferta dos pequenos produtores, o que num mercado condicionado,
sem turistas internacionais, se torna um desafio maior, face a estruturas de oferta
diversificada, como alojamento, restauração e outros tipos de atividades de
enoturismo.
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7. Como Definir as Atividades de Enoturismo?
As Quintas devem desenvolver as suas atividades de enoturismo de forma estratégica,
evidenciando os seus pontos fortes, como o perfil ou qualidade dos seus vinhos, a
arquitetura da adega, as condições naturais e paisagísticas da propriedade, a história, a
riqueza do património, entre outros fatores diferenciadores, na construção da sua
oferta de atividades de enoturismo.
Estas qualidades, para além de serem a base da sua oferta de enoturismo, devem ser
também a base da sua comunicação, de forma a criar uma notoriedade,
posicionamento claro e diferenciador junto dos turistas.
Para além das caraterísticas intrínsecas de cada Quinta, estas devem também
desenvolver uma panóplia de serviços complementares, de forma a criar todos os
processos necessários para a operacionalização das suas atividades.
Muitos produtores desenvolvem parcerias na área da gastronomia e produtos
regionais, de forma a complementar a sua oferta de vinho, quer seja para
acompanhamentos de provas, piqueniques, ou refeições vínicas.
Em estruturas de média e grande dimensão é cada vez mais habitual as Quintas
disponibilizarem serviços de alojamento e restauração, permitindo aos visitantes
usufruir de uma experiência integrada de serviços. Na região do Douro isso é visível na
maioria das Quintas mais populares.
Salvo em casos de alojamentos de dimensão reduzida, ou turismo rural, é também
habitual ceder a gestão hoteleira a cadeias especializadas, com mais experiência nos
desafios da indústria hoteleira.
A gastronomia surge ainda associada a workshops e formação, através de cursos de
cozinha local, rústica ou sofisticada, realçando o melhor de cada sub-região. Mas este
conceito de experiência educativa, não é restrita à gastronomia. São recorrentes os
workshops sobre vinhos, entre formações simples e introdutórias de prova até
formações mais avançadas onde são abordados temas mais complexos. Regra geral,
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estas formações são ministradas pelos enólogos ou equipas especializadas,
pertencentes à Quinta.
É muito habitual encontrarmos em Quintas com mais história e património,
experiências de enoturismo baseadas na história da Quinta e da região, onde abrem as
portas das suas casas senhoriais e património histórico ao visitante e fazem todo o
enquadramento durante as visitas guiadas. Também a beleza natural da propriedade e
da envolvente é um aspeto diferenciador e utilizado por muitas Quintas, para servir
com base na construção das suas atividades. Estas incluem visitas às vinhas,
predefinidas, de forma guiada ou autónoma, percursos ao ar-livre programados e com
o acompanhamento de um guia ou em circuitos livres, em transporte organizado ou
em percursos pedestres.
Algumas Quintas associam vinho com música, vinho com arte, vinho com a produção
de queijo e azeite, ou com práticas agrícolas menos convencionais como a
biodinâmica. A aposta na tecnologia, como apresentações multimédia, áudio-guias ou
até tecnologia 3D, é cada vez mais evidenciada na oferta de atividades e também cada
vez mais bem aceite pelo público que visita as adegas.
As visitas guiadas com provas de vinhos são a atividade mais consensual, praticada em
praticamente todas as Quintas, apesar de muitas das vezes com metodologias
diferentes, na composição da visita ou da prova, mas que geralmente passa pelas
vinhas, adega e termina na loja, onde o visitante pode adquirir os vinhos, produtos
regionais ou produtos de merchandising.
Um ponto importante na estratégia de enoturismo de cada Quinta é perceber o perfil
do seu público-alvo, os seus interesses, as suas preferências, a sua capacidade
aquisitiva, de forma a criar experiências que o motivem a visitar a Quinta. Neste
sentido torna-se indispensável as Quintas saberem quais as principais motivações da
procura associada ao enoturismo.
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Motivações da procura associadas ao enoturismo:

● Provar, conhecer e reconhecer o vinho;
● Aprender sobre o vinho e sua ligação à gastronomia;
● Descobrir o ambiente da produção: a vinha, a adega, o produtor, a vindima;
● Fruir do espaço rural: o ar puro, a paisagem, a comunidade local;
● Desfrutar do lifestyle, da simplicidade e do bem-estar;
● Conviver em festividades ligadas às tradições locais;
● Conhecer aspetos ambientais e ecológicos da produção de vinho;
● Apreciar o património, a cultura, a arquitetura e a arte do território.

Conhecendo o perfil do turista, as motivações que o fazem querer visitar as Quintas e
escolher entre a oferta de cada uma, as Quintas devem desenvolver a sua oferta de
atividades seguindo estes indicadores, e cruzando-os com os seus pontos fortes em
termos de qualidades intrínsecas da propriedade, dos vinhos ou do que tenha sido
identificado com aspeto diferenciador a ser focado na comunicação.
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8. Atividades de Enoturismo
A estratégia de desenvolvimento de atividades de enoturismo deve considerar uma
série de aspetos importantes para o seu desenvolvimento e operacionalização.
Recursos necessários, como investimento financeiro, pessoal técnico, requisitos legais,
as boas práticas a aplicar em cada atividade, a gestão das reservas e a promoção, são
pontos essenciais a ter em conta no desenvolvimento dos serviços de enoturismo de
cada Quinta.

8.1

Visita e Prova de Vinhos

8.1.1 Recursos Necessários

A atividade de visita e prova consiste numa visita guiada pela propriedade, regra geral,
acompanhada por um guia especializado, que guia o cliente ao longo de todo o
percurso.
Existem algumas Quintas no Douro e Caves em Vila Nova de Gaia que utilizam áudioguias nas suas visitas, tornando-as completamente autónomas.
Normalmente, o percurso da visita tem o mesmo enquadramento do que o percurso
do processo produtivo do vinho. Inicia-se com uma visita às vinhas, passando depois
pela adega, terminando na sala de provas/loja.
Para a operacionalização desta atividade é fundamental ter um ou mais guias
especializados, conhecedores de vários idiomas, e que dominem todos os processos
produtivos da Quinta e o seu enquadramento histórico. Profissionais capacitados e
com vocação para o cliente, capazes de informar, contando histórias e permitindo ao
turista desfrutar enquanto aprende.
Em alguns casos, existem Quintas que subtraem o valor da visita em compras de
vinhos na loja.
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No que concerne aos recursos necessários, é importante ter o percurso da visita bem
definido, e fazer a gestão dos vinhos em prova. Regra geral, as garrafas são abertas em
cada prova e não passam de uma prova para a outra. Este facto, em Quintas de menor
escala, deve ser bem ponderado, e agilizado com o número de visitantes diários.
Em relação aos acompanhamentos, não considerando as harmonizações, as bolachas
de água e sal, por não confundirem o palato, são muitas vezes utilizadas para
acompanhar as provas.

Figura 14: Visita guiada e prova de vinhos na Quinta do Vallado

8.1.2 Boas Práticas

● Disponibilizar instalações de produção adaptadas para visitas turísticas;
● Disponibilizar uma folha para notas de prova, que identifique os vinhos em
prova;
● Oferecer desconto na compra de vinhos;
● Criar segmentos de tipos de provas, iniciando na standard até à premium;
● Oferecer um panfleto com os vinhos da Quinta;
● Realizar acolhimento simultaneamente profissional e cortês;
● Criar experiências que apelem à emoção (taste, eat, stay & play). Potenciar a
inovação e o desenvolvimento do conceito de “storytelling”;
● Usar diferentes copos para prova;
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● Utilizar bolachas para acompanhamento (não confundem o palato);
● Vender merchandising;
● Realizar manutenção de contacto do cliente para envio de informações úteis;
● Utilizar áudio guia e equipamentos multimédia, animação turística e
operadores especializados;
● Assegurar acolhimento, horários de abertura, acesso e outros elementos
relativos ao funcionamento de unidades de enoturismo.

8.2

Visita e Prova de Vinhos Harmonizada

8.2.1 Recursos Necessários

A atividade é, geralmente, igual à visita e prova de vinhos, apenas com o acrescento de
petiscos regionais no acompanhamento da prova de vinhos.
Não existe grande variação no que concerne ao investimento necessário, recursos
humanos ou requisitos legais, face à visita e prova sem harmonização.
Quanto aos produtos regionais, são normalmente disponibilizados queijos curados e
enchidos, como chouriço ou presunto. Dependendo do tipo de vinho, e mais adequado
a vinhos licorosos também é habitual recorrerem a chocolates. São também utilizados
com alguma frequência, frutos secos como nozes, amendoins, pistáchios, entre outros.
A logística de armazenagem deste tipo de produtos varia face às visitas standard, uma
vez que estes produtos devem estar num ambiente fresco, por vezes refrigerado, pelo
que será essencial ter este tipo de equipamentos disponível na Quinta.

8.2.2 Boas Práticas
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● Estabelecer parcerias com produtores locais, como queijarias, produtores de
enchidos, agricultores, chocolateiros, entre outros fornecedores, de forma a
garantir produtos típicos da região, com a maior frescura possível e com uma
capacidade de entrega em tempo útil;
● Armazenar os produtos regionais em espaços frescos, secos e refrigerados
sempre que necessário;
● Enquadrar os acompanhamentos com o tipo de vinho e prova, de forma a criar
as harmonizações apropriadas;
● Disponibilizar os produtos em prova para venda na loja;
● Disponibilizar produtos biológicos e vegan.
Nota: Todas as outras boas práticas da visita e prova simples, também se aplicam à visita e
prova harmonizada.

8.3

Piquenique na Vinha

8.3.1 Recursos Necessários

Maioritariamente existem dois tipos de piquenique. Um de tapas com queijos e
enchidos e um mais sofisticado com vários produtos regionais, como tábua de queijos
e enchidos, bôla, saladas (polvo ou bacalhau), fruta, pão, azeitonas, águas, vinhos e
carnes curadas.
Nem todos os piqueniques são realizados no meio da vinha, apenas quando há
conduções de conforto e de higiene, e nem sempre são feitos no chão. Muitas vezes
são realizados em mesas, em espaços com vistas para as vinhas.
Na operacionalização da atividade é normal disponibilizar um cesto, composto por
produtos regionais, vinhos e todos os utensílios necessários, ao cliente, sendo este
autónomo para ir até às vinhas ou ao espaço da refeição. Frequentemente esta
atividade tem integrada uma visita guiada à adega e instalações da Quinta.
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Para a operacionalização da atividade e a considerar na devida orçamentação, será
necessário, independentemente do tipo de piquenique, a composição de produtos
regionais, vinhos, cesto, equipamento específico, como toalhas, talheres, copos. A
parceria com empresas de catering ou produtores de proximidade, que disponibilizem
os produtos regionais, é uma mais-valia nesta atividade, pois permite o acesso a
produtos locais, frescos e representativos da região.

Figura 15: Piquenique na Quinta da Roeda

8.3.2 Boas Práticas

● Criar espaços específicos no meio da vinha, ou em redor, especificamente para
esta atividade;
● Ter opções alternativas, como mesas com vista para as vinhas, ou sala para dias
de meteorologia adversa;
● Disponibilizar acesso para pessoas com dificuldades de locomoção, como
mesas perto da vinha;
● Estabelecer parcerias com os produtores locais de forma a ter uma base de
fornecedores de produtos regionais;
● Ter certificado de segurança alimentar;
● Disponibilizar produtos vegan ou biológicos, adequados a outros tipos de
dietas;
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● Disponibilizar menu infantil.

8.4

Refeições Vínicas

8.4.1 Recursos Necessários

Atualmente as Quintas que disponibilizam refeições vínicas no Douro, fazem-no
através de três formatos.
Nas Quintas mais sofisticadas existem espaços de restauração, próprios ou explorados
por terceiros, que servem refeições à la carte, confecionadas por Chefs de referência.
Muitas das vezes as experiências de refeições estão integradas nas atividades de
enoturismo da Quinta, como por exemplo na atividade visita guiada, prova e refeição.
Neste caso, os menus são pré-definidos, de forma a aplicar um PVP à experiência total.
Nas Quintas sem restaurante integrado, verifica-se muitas das vezes a utilização de
serviços de catering, que confecionam toda a refeição e a entregam no local. Neste
caso, as Quintas necessitam saber com antecedência o menu escolhido pelos clientes,
pelo que o formato de menu utilizado é sempre o pré-definido.
Existem ainda exemplos de Quintas da região que utilizam as cozinhas tradicionais
existentes nas suas instalações e contratam uma equipa de cozinha que confeciona os
pratos, maioritariamente típicos, a pedido dos clientes. A opção de menu nestes casos
também é limitada, e as opções são maioritariamente regionais, com a utilização de
produtos da Quinta, sempre que possível.
Os requisitos necessários variam consoante a estrutura e o tipo de serviços oferecidos.
Enquanto nos restaurantes é habitual disponibilizar um serviço mais profissionalizado,
com staff formado em restauração, sommelier para aconselhar as harmonizações,
entre outros, nas estruturas mais tradicionais, os requisitos passam por uma equipa de
cozinha e de apoio à atividade.
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8.4.2 Boas Práticas

● Disponibilizar produtos vegan ou biológicos, adequados a outros tipos de
dietas;
● Disponibilizar menu infantil;
● Formar o staff para atendimento especializado;
● Ter certificado de segurança alimentar;
● Criar menus de degustação, de forma a permitir ao cliente provar vários vinhos
durante a refeição;
● Saber com antecedência o menu que será servido em espaços sem restaurante
integrado;
● Abranger todo o grupo com o mesmo menu, de forma a otimizar os recursos
(Quintas sem restaurante);
● Estabelecer parcerias com produtores locais para fornecimento de produtos
regionais;
● Se possível, utilizar o conceito “Farm to Table” com a apanha dos produtos
diretamente das hortas das Quintas para a mesa dos clientes;
● Em restaurantes, disponibilizar serviço de sommelier para aconselhamento de
harmonizações;
● Integrar as experiências de refeição com visitas guiadas às instalações.

8.5

Programa de Vindima

8.5.1 Recursos Necessários

Na sua maioria, os programas de vindimas realizados nas Quintas do Douro são
programas de dia inteiro, onde o visitante realiza várias atividades, como a apanha da
uva, um almoço regional e a pisa pé no lagar.
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A operacionalização deste programa envolve diversos tipos de serviços, deste o
acompanhamento à vinha, a recolha e transporte da uva até a adega, a seleção, e mais
tarde, a participação na atividade de pisa pé, no lagar da adega. Todo o processo é
acompanhado por um guia especializado, de forma a explicar ao cliente todo o
processo e guiá-lo ao longo da experiência. Também o almoço e os lanches ao longo
do dia envolvem a preparação prévia, o que variará consoante o tipo de estrutura,
como referido no ponto anterior.
Deve ser considerada também a necessidade da existência, para além de uma adega
em pleno funcionamento, de material específico de apoio à atividade, t-shirts, chapéus
de palha, tesouras de poda e baldes.

Figura 16: Programa de Vindimas na Quinta da Avessada

8.5.2 Boas Práticas

● Ter cuidado com a segurança no lagar ao nível da circulação de ar;
● Servir um lanche ao meio da manhã – Bucha;
● Disponibilizar guia especializado que acompanhe todo o programa;
● Servir almoço típico de vindimas, composto por produtos típicos e regionais;
● Organizar Iniciativas de atividades em grupo, com os cantares;
● Disponibilizar utensílios e equipamento específico à atividade;
● Disponibilizar espaços para higiene após o programa;
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● Realizar momentos educativos durante a atividade sobre todo o processo,
desde as castas até ao produto final;
● No final oferecer a t-shirt ao cliente.

8.6

Enólogo Por Um Dia

8.6.1 Recursos Necessários

A atividade Enólogo por um dia consiste numa sessão prática de elaboração de lotes,
com prova em produção, onde o cliente veste o papel de enólogo, construindo o seu
lote de vinho personalizado.
É uma experiência que apela à criatividade dos participantes, ao mesmo tempo que
tem por base uma atividade formativa de como fazer um blend, com diferentes lotes
de vinhos, provenientes de diferentes castas.
No que concerne aos requisitos para a operacionalização desta atividade, há que
considerar a disponibilidade do Enólogo para a experiência, a sua capacidade
formativa e de interação com os clientes, um espaço/sala para a operacionalização do
curso, com o equipamento específico, lotes de vinho para a experiência, garrafas para
efetuar o blend, e equipamento específico como provetas, rolhador, produção do
rótulo, garrafas, entre outros.

8.6.2 Boas Práticas

● Disponibilizar lotes de vinhos monocasta, de forma a tornar o blend mais
propício a uma formação inicial;
● Oferecer a garrafa como recordação ao cliente no final da atividade;
● Utilizar castas nativas portuguesas;
● Disponibilizar um enólogo para a experiência;
● Integrar a atividade com uma visita guiada pela adega;
● Utilizar equipamento específico personalizado, com os logótipos da Quinta;
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● Utilizar de meios multimédia de apoio ao workshop;
● Criar de descontos para grupos e atividades para crianças de forma a atrair
mais clientes para a atividade;
● Acompanhar a experiência com uma prova e produtos regionais.

8.7

Vinho e Natureza

8.7.1 Recursos Necessários

Existem várias Quintas no Douro que
disponibilizam aos seus clientes várias
experiências ao ar-livre. Este tipo de
atividades permite a interligação do
vinho e tudo o que o rodeia, com a
riqueza natural e paisagística da
propriedade. Duas atividades que são
frequentes nas Quintas do Douro são
os como percursos pedestres e os
passeios de jipe pelas propriedades.
Figura 17: Passeio de Jipe na Quinta da Terrincha

Percursos Pedestres
São pequenos itinerários pelas Quintas, ou pelas redondezas destas, onde o cliente é
convidado a caminhar, correr, ou passear num trilho, de forma autónoma ou
acompanhado por um guia.

Passeios de Jipe
Em propriedades de maiores dimensões, são usualmente utilizados veículos,
maioritariamente todo-o-terreno, de forma a permitir ao cliente passear pela
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propriedade num veículo motorizado, com a finalidade de conhecer toda a área ou de
participar numa atividade de aventura.

8.7.2 Boas Práticas

Percursos Pedestres
● Criar sinalética informativa durante o percurso;
● Disponibilizar pontos de paragem e de hidratação ao longo do percurso;
● Criar percursos entre as vinhas com sinalética informativa sobre as castas;
● Utilizar tecnologia GPS de apoio aos visitantes durante o percurso;
● Criar eventos de atividades de desporto coletivo na propriedade.

Passeios de Jipe
● Utilizar viaturas clássicas, ou marcas emblemáticas;
● Realizar experiências privadas;
● Utilizar veículos elétricos;
● Realizar paragens em pontos estratégicos para degustação de vinhos;
● Disponibilizar condutor guia.

8.8

Workshop - Harmonização de Gastronomia e Vinhos

8.8.1 Recursos Necessários

Como referido anteriormente, a vertente educativa, através de cursos e workshops, é
um tipo de atividade cada vez mais utilizada no portfolio de experiências de
enoturismo disponibilizado pelas Quintas no Douro.
Um dos exemplos deste tipo de atividades, é o workshop de harmonização de vinhos
com gastronomia. A atividade consiste, regra geral, numa refeição, harmonizada com
os vinhos da Quinta, onde um sommelier ou escanção, por vezes, com a ajuda de um
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Chef, ministra uma formação sobre vinhos e a sua harmonização com diferentes pratos
e sobremesas. O cliente, após uma breve apresentação inicial, usufrui da refeição, e
simultaneamente do workshop.
Para a operacionalização desta atividade, à semelhança das refeições vínicas, podem
ser utilizados os restaurantes das Quintas, empresas de catering para a confeção das
refeições, ou, num formato mais típico, as cozinhas tradicionais para a confeção da
refeição. Quanto aos recursos humanos é necessário um técnico especializado, de
preferência com formação de escanção ou sommelier, e com perfil indicado para
ministrar atividades formativas.

8.8.2 Boas Práticas

● Sommelier ou escanção com certificado CAP;
● Ter certificado de segurança alimentar;
● Criar menus de degustação, de forma a permitir ao cliente aprender a
harmonizar vários tipos de pratos;
● Utilizar produtos regionais para a confeção da refeição;
● Criar parcerias com produtores locais de forma a criar uma base de
fornecedores locais;
● Oferecer menu com diferentes pratos de carne e peixe, para tornar as
harmonizações mais completas;
● Utilizar utensílios (pratos, talheres, copos) personalizados com o logótipo da
Quinta;
● Criar de ementas com várias opções, permitindo que seja o cliente a escolher e
a construir o seu próprio menu.

8.9

Workshop de Culinária com o Chef

8.9.1 Recursos Necessários
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A gastronomia está cada vez mais relacionada com as atividades de formação nas
Quintas do Douro. No workshop de culinária, o cliente participa numa ação de
formação que consiste na confeção de um menu, composto por entradas, pratos
principais e sobremesas, juntamente com o Chef ou Sub-chefe da Quinta. Após a
confeção, o cliente usufrui da refeição preparada, sendo habitual existir também uma
harmonização de vinhos.
Para a operacionalização desta atividade é necessário ter um menu-predefinido, que
permita uma conceção simples e rápida, de forma ao cliente poder participar
ativamente em todos os momentos da confeção. À semelhança dos outros tipos de
atividades gastronómicas, é importante ter definida o fornecimento da matéria-prima,
ou seja, o acesso aos produtos que fazem parte do menu. Estes podem ser
provenientes de produtores locais, empresas de catering ou de produção própria da
Quinta.
Os espaços físicos e recursos humanos necessários passam por uma sala/restaurante,
onde será realizada a parte da confeção da refeição, com o espaço e os utensílios
necessários para a operacionalização
da atividade e um espaço de refeição,
onde os clientes irão degustar a sua
confeção. Também à semelhança de
todas

as

outras

atividades

gastronómicas, é necessário que as
Quintas

tenham

as

licenças

e

certificações necessárias para servir
refeições ao público em geral.
Figura 18: Workshop com o Chef na Quinta da Pacheca

8.9.2 Boas Práticas

● Utilizar produtos regionais, preferencialmente de produtores locais;
● Ter certificado de segurança alimentar;
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● Oferecer alternativas de menus vegan e biológico;
● Personalizar o equipamento necessário, como avental, utensílios de cozinha,
pratos, como, com o logótipo da Quinta ou até com referência à respetiva
experiência;
● Oferecer ao cliente, como souvenir, os utensílios utilizados na experiência
(avental, chapéu de cozinheiro, entre outros);
● Estabelecer parcerias com produtores locais para ter acesso a produtos
regionais;
● Utilizar o conceito “Farm to Table” com a apanha dos produtos diretamente
das hortas das Quintas para a mesa dos clientes;
●

Integrar as experiências de refeição com visitas guiadas às instalações.

8.10 Visita Privada e Prova com o Enólogo
8.10.1 Recursos Necessários

A atividade de visita guiada privada com o Enólogo é uma atividade criada para um
perfil de cliente específico, que procura exclusividade na experiência e uma explicação
técnica e especializada por parte do enólogo sobre os métodos de produção utilizados
na Quinta e nos vinhos em prova. Esta é uma experiência privada, onde os clientes
estão exclusivamente com a companhia do enólogo durante toda a atividade, sem
guias, ou outros clientes. O enólogo fará o acompanhamento da visita e da prova,
comentando e explicando, de forma técnica e especializada, todo o processo de
produção e caraterísticas dos vinhos.
É habitual esta experiência, ao invés de acabar com uma prova de vinhos, terminar
com um workshop de blend, onde o enólogo ministra o tradicional “blending”,
seguindo-se o engarrafamento, arrolhamento e rotulagem. Neste tipo de experiência,
o cliente poderá levar o vinho consigo como recordação.
Para a operacionalização desta atividade é necessário, para além de uma adega em
pleno nível de funcionamento, ter um enólogo disponível para a atividade. Todos os
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outros requisitos são semelhantes à atividade de visita e prova, ou workshop Enólogo
por um dia.
8.10.2 Boas Práticas

● Sala exclusiva para este tipo de prova;
● Visita privada e exclusiva;
● Enólogo capaz de comunicar em vários idiomas;
● Prova mais especializada (Vertical, vinhos gama média/alta);
● Adaptação da atividade para um workshop com o enólogo;
● Utilização de utensílios personalizados com a marca da Quinta;
● Oferecer um souvenir ao cliente no final da experiência (Vinho personalizado,
utensílios de prova, entre outros);
● Disponibilizar uma folha para notas de prova, que identifique os vinhos em
prova;
● Oferecer desconto na compra de vinhos.

8.11 Massagens na Vinha
8.11.1 Recursos Necessários

Numa vertente de wellness e bem-estar,
muitas Quintas do Douro disponibilizam
atividades

para

os

seus

clientes

relaxarem e desfrutarem dos espaços da
propriedade

em

harmonia

com

a

natureza. Um perfeito exemplo do tipo
de

atividades

de

bem-estar,

é

a

experiência de massagem no meio das
vinhas.
Figura 19: Atividade de Massagem na Quinta da Pacheca
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A atividade consiste numa massagem de relaxamento, dada por um profissional, numa
maca própria para o efeito, num local estratégico no meio das vinhas, ou numa zona
exterior na propriedade.
Para a operacionalização desta atividade é necessário ter um staff com formação em
massagens de relaxamento, uma maca móvel para efetuar as massagens e os produtos
específicos para a massagem.
As atividades de bem-estar e natureza permitem aos clientes conciliarem as
experiências enogastronómicas existentes nas Quintas, com experiências de
relaxamento, muitas vezes procuradas em espaços de hotelaria, mas que cada vez
mais estão disponíveis nas Quintas do Douro.

8.11.2 Boas Práticas

● Disponibilizar sala alternativa para dias onde as condições metrológicas não
estejam favoráveis;
● Selecionar de espaço na vinha com sombra para a operacionalização da
atividade;
● Utilizar música ambiente e relaxante a acompanhar a experiência;
● Personalizar o equipamento (batas, toalhas, entre outros) com a marca da
Quinta;
● Oferta de água para hidratação;
● Disponibilizar pacotes especiais para casais e famílias;
● Utilizar cremes e loções biológicas e feitas à base de uva.

8.12 Vinoterapia

8.12.1 Recursos Necessários
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Também num segmento de bem-estar, a Vinoterapia começa a ganhar mais destaque
entre algumas Quintas do Douro. A Vinoterapia é um tratamento feito com cremes,
sabonetes, champôs, géis ou outros produtos que tenham como base compostos da
uva e do vinho. A sua função é promover um efeito nutritivo, desintoxicante, relaxante
e revitalizante. Além da aplicação dos cremes, é possível realizar banhos ou imersões
com outros produtos, como sais de banho.
A

operacionalização

desta

atividade

exige

instalações

mais

sofisticadas,

nomeadamente na existência de um Spa nas instalações da Quinta que permita
realizar os banhos e os tratamentos. Também os recursos humanos precisam de ser
especializados na área dos tratamentos de massagens e relaxamento.

8.12.2 Boas Práticas

● Disponibilizar Pessoal especializado em bem-estar e relaxamento;
● Disponibilizar um Spa e zona térmica e de relaxamento;
● Ter música ambiente e relaxante a acompanhar a experiência;
● Personalizar as toalhas e equipamento utilizado com a imagem da Quinta;
● Criar programas especiais para casais ou épocas festivas;
● Desenvolver produtos feitos a base de uva para a utilização nos tratamentos;
● Permitir a compra dos produtos pelo cliente.

8.13 Requisitos Legais

As atividades de enoturismo, desde as visitas guiadas simples, até às atividades mais
elaboradas, retirando a restauração e o alojamento, são caracterizadas como
atividades de animação turística, pelo que as Quintas necessitam de estarem inscritas
no Registo Nacional dos Agentes de Animação Turística (RNAAT), como empresas de
animação turística, e cumprir com todos os requisitos exigidos pela respetiva
certificação.
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A inscrição no RNAAT é obrigatória para o início da atividade, e permite o seu exercício
imediatamente após a sua comunicação à autoridade administrativa. A inscrição é
efetuada online, em formulário próprio, no Turismo de Portugal, carecendo de registo
prévio na plataforma.

8.14 Estratégias de Comunicação
As estratégias de comunicação da oferta são fundamentais para promover as
atividades de enoturismo e cativar os clientes a visitar as Quintas.
Os vinhos são o maior chamariz face à visita de cada Quinta, mas existem outros
fatores que podem potenciar o interesse do mercado nas atividades oferecidas.
A promoção das Quintas face às suas atividades de enoturismo deve procurar atingir o
público-alvo pretendido, pelo que o investimento deve ser realizado sempre em canais
especializados neste nicho de mercado.
A publicidade em revistas, sites e blogs especializados, a utilização de redes sociais,
recorrer a influenciadores ou líderes de opinião, ou utilizar plataformas de promoção e
venda deste tipo de atividades, são algumas das formas que os produtores podem
utilizar para promover as suas atividades.
Com o enoturismo a apresentar números de procura cada vez mais elevados, mesmo
considerando a pandemia Covid-19, existe cada vez mais imprensa especializada,
artigos temáticos, fóruns e grupos sobre o tema, o que se apresenta como uma
oportunidade para as Quintas promoverem a sua marca e as suas ofertas de
enoturismo.
Quanto aos líderes de opinião e influenciadores, também de verifica um aumento de
pessoas relacionadas com a temática, entre jornalistas, bloggers, ou influenciadores
sociais, o que, devido à significativa audiência que estes canais apresentam, se
apresenta como um veículo eficaz de comunicação para as Quintas.
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Como o crescimento do mercado verifica-se igualmente um crescimento das
plataformas de promoção e distribuição de atividades de enoturismo, nacionais e
internacionais. Estes canais, para além de permitirem a promoção da marca e das
experiências, disponibilizam também um canal de distribuição que permite a venda
direta aos consumidores.

8.15 Gestão de Reservas
A gestão de reservas, na maioria das atividades de enoturismo, ainda se processa de
forma manual, existindo um contacto prévio por parte do cliente ou operadores, que
agendam a visita para uma data e hora específica, consoante a disponibilidade da
Quinta.
Ao contrário do alojamento, que tem a informação sobre tarifas e disponibilidade
informatizada e partilhada em tempo real, o que permite uma gestão de reservas
praticamente automatizada, as atividades de enoturismo, como as visitas e provas,
ainda não beneficiam da mesma evolução tecnológica, pelo que o processo de reserva,
na maioria das Quintas no Douro, é realizado ainda de forma manual.
Considerando que o enoturismo ainda é uma realidade relativamente recente, estimase que a tendência seja a informatização e automatização dos sistemas de reserva,
como acontece no alojamento, de forma a torná-los mais eficazes, resultando em
mais-valias em termos de processos e rapidez, beneficiando quer as Quintas, como os
clientes.
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9. Considerações Finais
A região do Douro é uma das regiões vitivinícolas mais importantes de todo o
panorama internacional no que concerne ao enoturismo, e está cada vez mais nas
prioridades dos enoturista de todo o mundo. Neste sentido, a oferta de experiências,
alojamento, restauração ou serviços de animação turística tem aumentado
significativamente nos últimos anos, não só na quantidade, como na qualidade, com
atividades cada vez mais elaboradas, diversificadas e autênticas.
Apesar de atravessarmos uma época de bastante instabilidade e incerteza, face às
consequências da pandemia Covid-19 no turismo internacional, a região do Douro tem
mantido boas taxas de ocupação, consequência do aumento do mercado interno e da
procura por alojamentos rurais, o que tem beneficiado o enoturismo. Prevê-se que a
tendência, com o retomar do turismo internacional, seja de aumento significativo da
procura por oferta na região, quer pela crescente notoriedade do Douro, como pela
qualidade, segurança e ruralidade que disponibiliza ao mercado, aspetos que serão
fundamentais na decisão dos turistas pelo destino, em época pós-pandemia.
No âmbito deste projeto, o Portfolio de Atividades de Enoturismo no Douro, teve
como foco Quintas de referência da região, cujo enoturismo é uma das atividades
principais, juntamente com a produção de vinho, e a oferta disponibilizada apresenta
índices de qualidade que deve ser referenciada e considerada na elaboração da
estratégia de enoturismo de cada Quinta, independentemente da sua dimensão.
Também as atividades de animação turística, com a integração de serviços de
enoturismo, com serviços de transporte e guia turístico, representam uma quota
importante na atividade turística da região. As principais categorias de serviços, aqui
identificadas e descritas, são os tours guiados, aos cruzeiros no rio Douro e os passeios
de comboio. Também o setor dos transportes representa uma fatia importante e um
serviço cada vez mais procurado, quer pelos clientes como pelas Quintas.
De forma a auxiliar os produtores a desenvolverem a sua estratégia de enoturismo,
foram descritas e detalhadas algumas atividades, com potencial de sucesso no
mercado, quer nacional como internacional, que visam oferecer um leque diversificado
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de serviços e atividades, que correspondam à expetativa, cada vez mais exigente, do
enoturista que visita o Douro. A forma de operacionalização, os recursos necessários,
os requisitos legais, a conduta de boas práticas, foram os aspetos focados e servem
com uma linha de orientação no desenvolvimento de cada atividade específica por
cada Quinta.
Por último, serviços de marketing, como a promoção e distribuição das atividades, ou
serviços logísticos, com a gestão das reservas, ou o equipamento necessário, aspetos
importantes e decisivos na operacionalização da estratégia de enoturismo das Quintas,
foram também pontos abordados, dando-se algumas orientações para a sua
operacionalização.
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