
Boas Práticas 



Onde Estamos 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A ALCANÇAR COM A IMPLEMENTAÇÃO DA

ESTRATÉGIA DE MARKETING TURÍSTICO DO Porto e Norte de Portugal (PNP):

1. Aumentar a atratividade do destino e elevar os seus níveis de notoriedade

2. Harmonizar e consolidar transversalmente a qualidade da oferta

3. Melhorar os indicadores do turismo e reduzir as assimetrias entre

os subdestinos

4. Estimular um espírito colaborativo entre os stakeholders para a

adoção de uma abordagem alinhada ao nível do desenvolvimento

e promoção do destino (Marketing Territorial)

Fonte: ESTRATÉGIA DE MARKETING TURÍSTICO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL



Operacionalização da estratégia do turismo do PNP

• P1: Harmonização e consolidação da oferta turística

• P2: Comunicação e notoriedade do Destino

• P3: Monitorização do destino e dos mercados

A realização destes objetivos pressupõe uma estratégia alinhada a diferentes níveis, nomeadamente: a definição do portfólio dos produtos turísticos disponíveis, a 

identificação dos mercados de aposta com maior probabilidade de sucesso e o posicionamento pretendido.

A estratégia de marketing do PNP tem por base uma política ajustada ao nível do produto, preço, distribuição e comunicação do destino.

Fonte: ESTRATÉGIA DE MARKETING TURÍSTICO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL



Operacionalização da estratégia do turismo do PNP

VISITANTES - MOTIVAÇÕES E SATISFAÇÃO (estudo realizado no âmbito da ESTRATÉGIA DE MARKETING TURÍSTICO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL)

Destacam:

A beleza natural, a localização do destino e o alojamento são os três principais motivos indicados para a escolha da região.

Durante a estada, os visitantes procuram experimentar a gastronomia, fazer compras, fazer passeios de carro, contemplar a paisagem e gozar a animação noturna.

Os utilizadores de redes sociais e os operadores turísticos atribuem um vasto conjunto de atributos à região, que enfocam sobre diferentes componentes como os lugares, os 

recursos, as experiências, as sensações e o legado histórico.

Fonte: ESTRATÉGIA DE MARKETING TURÍSTICO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL



Operacionalização da estratégia do turismo do PNP

PRODUTOS ESTRATÉGICOS ATUAIS

NATUREZA

TOURING CULTURAL E PAISAGÍSTICO

SAÚDE E BEM-ESTAR

CITY E SHORT BREAKS

TURISMO RELIGIOSO

GASTRONOMIA E VINHOS

NEGÓCIOS

Mercados estrangeiros que revelam a necessidade

de diferentes níveis de aposta entre eles.

Fonte: ESTRATÉGIA DE MARKETING TURÍSTICO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL



Visão do destino, apelo e impactos esperados

Fonte: ESTRATÉGIA DE MARKETING TURÍSTICO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL



Posicionamento por produto/mercado

Fonte: ESTRATÉGIA DE MARKETING TURÍSTICO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL



BENCHMARKING
PROGRAMA DE AÇÃO PARA O ENOTURISMO  2019- 2021

Podem consultar o documento em www.turismodeportugal.pt

Realização de QUESTIONÁRIOS

Universo:

» Entidades Regionais de Turismo e Direções Regionais de Turismo

» Comissões Regionais Vitivinícolas e Institutos

» Organismos e entidades associativas

Objetivo: recolha de contributos e de propostas de atuação

http://www.turismodeportugal.pt/


BENCHMARKING
PROGRAMA DE AÇÃO PARA O ENOTURISMO  2019- 2021

FACTOS – COMPETENCIAS DISTINTIVAS

O TURISMO E O SETOR VITIVINÍCOLA EM PORTUGAL | FACTOS E NÚMEROS – TURISMO

✓ 9.º em receitas na Europa

✓ 14.º destino mais competitivo do mundo (Fórum Económico Mundial)

✓ 17.º país em chegadas internacionais (2017)

✓ 21. º país em receitas mundiais (2018)



BENCHMARKING
O TURISMO E O SETOR VITIVINÍCOLA EM PORTUGAL | FACTOS E NÚMEROS – SETOR VITIVINÍCOLA

✓ 3.º país a nível mundial com maior variedade de castas autóctones (+ de 250)

✓ 8. º maior exportador mundial de vinho engarrafado

✓ 9.º país no mundo com maior área de vinha

✓ 11.º produtor de vinho a nível mundial

✓ + 190 MIL hectares de vinha no território português

✓ 31 Denominações de Origem Protegida

✓ + 500 Players privados de enoturismo

✓ 14 Denominações de Indicação Geográfica



BENCHMARKING
VISÃO E METAS | METAS 2021

✓ + de 1600 Pessoas abrangidas com formação específica em enoturismo

✓ + de 500 Empresas reconhecidas e promovidas na plataforma Portuguese Wine Tourism

✓ + de 90% Turistas que visitam unidades de enoturismo avaliam muito positivamente a sua experiência

✓ ~10 mil Peças ou notícias publicadas na imprensa internacional

✓ 40 Iniciativas de promoção do enoturismo em feiras e eventos internacionais



Exemplos Práticos
Casos:

✓ Pacheca Hotel Events & Gourmet Lda

✓ Quinta de Lemos



Pacheca Hotel Events & Gourmet Lda
Presença Online

Site

✓Autoridade de domínio

✓Conteúdo original e de qualidade

✓Palavra chave no título

✓Palavras chave no conteúdo

✓Velocidade e carregamento das páginas

✓Design responsive

✓Destaque para o Menu Experiencias



Quinta de Lemos
Presença Online

Site

✓Ficha de produto



Pacheca Hotel 
Events & 
Gourmet Lda
Presença Online

Facebook

✓ Uma foto de perfil ajustada, no tamanho correto.

✓ Uma capa de perfil responsive.

✓ Publicações regulares.

✓ Copys informativos, e boa utilização dos emojis e # 
para ajudar na leitura dos mesmos.



Pacheca Hotel 
Events & 
Gourmet Lda
Presença Online

Facebook

✓ Idioma PT e EN

✓ Utilização de emojis

✓ Utilização de #

✓ Conteúdo diversificado (espaço, produto, dias 
temáticos, experiencia, responsabilidade social)

✓ Fotografia

✓ Vídeo



Pacheca Hotel 
Events & 
Gourmet Lda
Presença Online

Instagram

✓ Username relacionado com a marca

✓ Destaques tendo em conta a sua pertinência e uma 
organização adequada.

✓ Bio pequena, e objetiva

✓ Utilizar uma hashtag principal associada à marca 
#winebarrels #pachecalovers

✓ Informações: email, contacto, localização.

✓ Qualidade dos conteúdos, hashtags devidamente 
ajustadas a cada temática, nas publicações.

https://www.instagram.com/explore/tags/winebarrels/
https://www.instagram.com/explore/tags/pachecalovers/


Pacheca Hotel 
Events & 
Gourmet Lda
Presença Online

Instagram

Publicações 

✓ Diversidade de conteúdo ( notoriedade e de alcance) 
expor a marca e fazer com que ela esteja presente na 
vida do seu público-alvo constantemente.

Reels:

✓ Pequenos vídeos de 15 a 30 segundos semelhantes 
ao TikTok.

IGTV:

✓ Vídeos de longa duração, À semelhança dos reels
são para comentar, partilhar, guardar e claro, gostar. 
A inovação surge para garantir concorrência direta ao 
youtube, conectando os utilizadores.



Pacheca Hotel Events 
& Gourmet Lda

Campanha Responsabilidade social

A iniciativa, denominada «Cultura, Vinho & Amigos», pretende, “apoiar os diversos profissionais 
que têm passado por momentos particularmente difíceis do ponto de vista financeiro e 
profissional. Esta foi a forma que encontramos de contribuir e ajudar um setor que consideramos 
essencial e que tem sido tão fustigado”.

✓ Um vinho solidário cujos lucros das vendas reverterão inteiramente para a União 
Audiovisual.

✓ Um vinho com uma intensa cor rubi jovem, aroma muito frutado com notas de amoras, 
ameixas e chocolate. Na boca mostra um bom equilíbrio, com taninos polidos presentes e 
final longo e persistente.



Quinta de Lemos
Presença Online

Site

✓Autoridade de domínio

✓Conteúdo original e de qualidade

✓Palavra chave no título

✓Palavras chave no conteúdo

✓Velocidade e carregamento das páginas

✓Design responsive

✓Destaque para as Experiencias

Restaurante, visitas e loja



Quinta de Lemos
Presença Online

Site

✓Palavras chave em destaque;

✓Sub títulos relevantes;

✓Tópicos e listas para facilitar a retenção da informação;

✓Uma ideia principal por tópico;

✓Negrito;

✓Imagens;

✓Destaque da Região



Quinta de Lemos
Presença Online

Site

✓Ficha de produto



Quinta de 
Lemos
Presença Online

Facebook

✓ Uma foto de perfil ajustada, no tamanho correto.

✓ Uma capa de perfil responsive.

✓ Copys informativos, e boa utilização dos emojis e # 
para ajudar na leitura dos mesmos.

✓ Destaque aos prémios



Quinta de 
Lemos
Presença Online

Facebook

✓ Utilização de emojis

✓ Utilização de #

✓ Conteúdo diversificado (espaço, produto, dias 
temáticos, experiencia)

✓ Fotografia

✓ Vídeo



Quinta de 
Lemos
Presença Online

Instagram

✓ Username relacionado com a marca

✓ Destaques tendo em conta a sua pertinência e uma 
organização adequada.

✓ Bio pequena, e objetiva

✓ Qualidade dos conteúdos, hashtags devidamente 
ajustadas a cada temática, nas publicações.



Quinta de 
Lemos
Presença Online

Instagram

Publicações 

✓ Diversidade de conteúdo ( notoriedade e de alcance) 
expor a marca e fazer com que ela esteja presente na 
vida do seu público-alvo constantemente.

Reels:

(pouco aproveitado pela marca)



Quinta de Lemos

✓ Storytelling: transmitir mensagens da melhor maneira

Ora, a partir da prova de oito colheitas de Dona Georgina (vinho que homenageia a mãe de Celso 
Lemos, dono do projecto), podemos registar uma filosofia de grande exigência e experimentação 
vitícola, um trabalho de enologia com estilo Novo Mundo e uma cultura organizacional assente na 
confiança extrema nos técnicos da empresa, neste caso, no enólogo Hugo Chaves.



Quinta de Lemos

✓ Storytelling: transmitir mensagens da melhor maneira

✓ Mensagem: forte e que surta um exemplo que marque o leitor.

✓ Ambiente: é preciso um lugar, que facilite a narrativa.

✓ Personagem: é a que transmite a mensagem

✓ Conflito: o desafio é despertar emoções.



Inbound Marketing 

O principal objetivo do Inbound Marketing é a atração e fidelização de clientes.

A atração é feita através do desenvolvimento de conteúdos atrativos e relevantes para o público-alvo.

Para definir o conteúdo a ser partilhado é necessário conhecer bem o público-alvo, quais são os seus interesses, desejos e dúvidas de forma a dar a conhecer o 

Produto para que este seja escolhido como a solução para o problema dos potenciais clientes.

No Inbound Marketing o cliente passa por uma jornada de compra de 4 fases: Atração, Conversão, Fecho e Encanto.

A estratégia de marketing da marca deve acolher e satisfazer os seus consumidores, proporcionando-lhes experiências únicas,

autênticas, de qualidade superior, salvaguardando ao mesmo tempo as dinâmicas regionais e a sustentabilidade e necessidades sociais e territoriais.



ESTRATÉGIA DE MARKETING TURÍSTICO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL

OPÇÕES ESTRATÉGICAS

✓Portfólio de produtos

✓Portfólio de mercados

✓Segmentação e posicionamento

POLÍTICAS DE MARKETING

✓Produto

✓Preço

✓Distribuição

✓Comunicação

PLANO DE AÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO

✓Programas de ação

✓Gestão da implementação



ESTRATÉGIA DE MARKETING TURÍSTICO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL

No cômputo geral, a estratégia mais ajustada à região enquanto destino turístico é aquela que permite uma distribuição mista, de acordo com o

desenvolvimento de cada produto, através de canais online e offline, de modo a facilitar a reserva dos serviços direta e/ou através de intermediários.



Dúvidas: questões com ou sem sentido? :)

No marketing digital tudo é válido e nada tem uma resposta/fórmula concreta. 




