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resumo 
 

 

Esta dissertação tem como objetivo valorizar, através do design, territórios 
vinhateiros com relevantes recursos endógenos. A partir de um estudo teórico 
intensivo, baseado numa revisão bibliográfica sobre design e território, 
enoturismo, potencialização de territórios de enoturismo e identidade e design 
para a experiência em espaços vinhateiros, foram identificados um conjunto de 
elementos que deveriam fazer parte de uma estratégia de valorização turística 
de territórios vinhateiros através do design. A revisão da literatura, juntamente 
com a análise de vários estudos de caso relacionados com estratégias de 
valorização dos territórios através do design, permitiram identificar um conjunto 
de ferramentas que deveriam ser adotadas quando se pretende desenvolver o 
enoturismo num território específico. Este território foi escolhido tendo como 
base o projeto de investigação TWINE, que está a ser desenvolvido na 
Universidade de Aveiro, e que pretende contribuir para o desenvolvimento do 
enoturismo na Região Centro de Portugal. Neste contexto, a área de aplicação 
desta dissertação são as três rotas dos vinhos que fazem parte do projeto 
TWINE (Bairrada, Dão e Beira Interior). Pretende-se, potencializar em termos 
turísticos os territórios que integram estas rotas, através da criação de uma 
identidade territorial, de elementos de comunicação e de uma estratégia 
projetual, valorizar serviços, atrações turísticas e produtos identitários da 
Região. O principal foco é posicionar o território investigado como um destino 
de enoturismo por intervenção de uma oferta de roteiros turísticos associados 
essencialmente às vinhas e adegas.  
 
Em termos metodológicos, a combinação de vários métodos de recolha de 
dados, nomeadamente análise documental, observação e participação em 
reuniões com investigadores do projeto TWINE, permitiu, não só identificar os 
recursos que deveriam ser potencializados como também as ferramentas que 
deveriam ser utilizadas para potencializar esses recursos. Conhecer o perfil do 
enoturista, o seu comportamento de viagem e as fontes de informação que 
utiliza, facilitou e sustentou a concretização de um desenvolvimento projetual 
consistente. Através da observação, compreensão, reinterpretação e tradução 
dos conhecimentos adquiridos foi possível criar uma comunicação do território 
e das suas potencialidades. 
 
Como resultado desta investigação foram desenvolvidos elementos de 
comunicação, como a identidade do projeto TWINE, roteiros, um Website, uma 
App, um guia turístico, merchandising e uma estratégia projetual que envolve 
os stakeholders que devem integrar uma estratégia de desenvolvimento 
sustentável do enoturismo (comunidade local, produtores relacionados com o 
vinho, empresa turísticas e os visitantes).A implementação destas ferramentas 
contribuirá para o desenvolvimento económico, social e cultural, do território 
em estudo através do enoturismo. 
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abstract 

 
The main goal of this dissertation is to highlight, through design, vineyard 
territories with relevant endogenous resources. From an intensive theoretical 
study, based on a bibliographic review concerning design and territory, wine 
tourism, wine tourism territory enhancement, and identity and design when 
experiencing vineyards, a group of elements that should belong in a strategy of 
vineyard territories tourist valorization was identified through design. The 
literature review, along with the analysis of several case studies related to 
strategies of territory valorization through design, allowed the identification of a 
set of tools that should be adopted when intending to develop wine tourism in a 
specific territory. This territory was chosen based on the TWINE research 
project, which is being developed at the University of Aveiro and intends to 
contribute to the development of wine tourism in Portugal's Central Region. 
With this in mind, the appliance area of this dissertation includes the three wine 
routes introduced in the TWINE research project (Bairrada, Dão and Beira 
Interior). The intention is to enhance, in a tourist way, the territories integrated 
in these routes, through the creation of a territorial identity, elements of 
communication and a strategy project, and the promotion of services, touristic 
attractions and products associated to the Region. The key focus is placing the 
investigated territory as a wine tourism destination through an offering of tourist 
itineraries associated essentially to vineyards and cellars. 
 
In methodological terms, the combination of several data collection methods, 
particularly document analysis, observation and participation in meetings with 
investigators from the TWINE project allowed not only to identify the resources 
that should be optimized but also the tools that should be used for the purpose. 
Knowing the wine tourist profile, his travel behaviour, and sources of 
information usually used, facilitated and supported the accomplishment of a 
consistent project development. Through observation, comprehension, 
reinterpretation and translation of the knowledge acquired, it was possible to 
create a diffusion of the territory and its potential. 
 
As a result of this investigation, some communication elements were 
developed, such as the TWINE project identity, itineraries, a Website, one App, 
a tourist guide, merchandising, and a strategy project which includes the 
stakeholders that should integrate a sustainable wine tourism development 
strategy (local community, wine producers, tourist organizations and visitors). 
The implementation of these tools will contribute to the economic, social and 
cultural development of the territory under analysis, through wine tourism. 
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A presente dissertação surge no âmbito de um projeto de investigação 

que está a ser desenvolvido na Universidade de Aveiro, juntamente com o 

Instituto Politécnico de Viseu e a Universidade da Beira Interior. O 

projeto tem como tema a co-criação do turismo sustentável e de 

experiências de enoturismo em áreas rurais (“Co-creating sustainable 

Tourism & WINe Experiences in rural areas”). TWINE é o acrónimo 

deste projeto que é financiado pelo COMPETE 2020 e pelo FEDER (POCI-

01-0145-FEDER-032259). O projeto teve início em junho de 2018 e 

terminará em junho de 2021. A Professora Doutora Elisabeth Kastenholz 

é a investigadora principal deste projeto. No projeto TWINE é 

adotada uma abordagem multidisciplinar incluindo investigadores de 

vários domínios científicos, como por exemplo: turismo, geografia, 

agronomia, psicologia, sociologia rural e gestão.

O projeto TWINE tem como objetivo estudar as questões envolvidas na 

co-criação de experiências de enoturismo em três regiões vitivinícolas da 

Região Centro de Portugal: (i) a Região da Bairrada, (ii) a Região do Dão e 

(iii) a Região da Beira Interior. Estas regiões apresentam uma grande 

riqueza e diversidade de produtos endógenos (cultura, gastronomia e 

vinhos) e encontram-se em diferentes estádios de desenvolvimento 

turístico. Neste contexto, o projeto TWINE tem como finalidade 

identificar o potencial destas três regiões vitivinícolas em termos de 

cocriação de experiências de enoturismo em espaços rurais, tendo como 

base os recursos endógenos dessas regiões e envolvendo os visitantes, os 

fornecedores de serviços e a comunidade local.

A co-criação de experiências de enoturismo implica também uma 

estratégia de comunicação que permita, através de abordagens 

inovadoras e criativas, dar a conhecer o produto ao visitante, facilitar a 

visitação do espaço e proporcionar uma experiência memorável. Neste 

contexto, considerou-se relevante desenvolver uma dissertação de 

mestrado em design no âmbito do projeto TWINE. Com esta dissertação 

pretende-se, através de metodologias do design, valorizar os recursos 

endógenos das rotas vitivinícolas que integram o projeto TWINE, 

contribuindo, desta forma, para o desenvolvimento turístico desses 

territórios. Neste contexto, desenvolvemos um projeto de design que 

comunica as potencialidades dos territórios vitivinícolas, das três regiões 

referidas, tendo como base as características físicas, culturais e 

patrimoniais desses territórios.
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O turismo é uma das principais atividades económicas a nível mundial, 

contribuindo não só para a geração de emprego e de rendimento, como 

também para uma maior distribuição da riqueza e diminuição das 

assimetrias regionais (Eusébio, 2006; Liu, 1998). 

A Europa é a principal região turística a nível mundial, tendo recebido, 

em 2018, cerca de 713 milhões de chegadas de turistas internacionais 

(51% do total das chegadas de turismo internacional). Portugal é um dos 

principais destinos turísticos da Europa. Em 2017, o número de chegadas 

de turistas internacionais a Portugal foi de 21.200 milhões, representando 

3,2% do número total de chegadas de turistas internacionais (UNWTO, 

2018). Portugal, é o nono país mais visitado por visitantes internacionais 

na Europa, sendo a liderança ocupada pela França, seguindo-se a Itália. 

 

Em Portugal, considerando os efeitos económicos totais do turismo 

(efeitos diretos, indiretos e induzidos), esta atividade económica é 

responsável por quase um quinto do Produto Interno Bruto (19.1%) e por 

21.8% do total do emprego que é gerado (WTTC, 2019b). Em 2019, 

Portugal ganhou, pelo terceiro ano consecutivo, o prémio do melhor 

destino europeu, nos World Travel Wards, comprovando o crescimento 

que o turismo tem tido nos últimos anos no nosso país.

As exportações turísticas (despesas que os visitantes provenientes de 

outros países realizaram em Portugal) correspondem a cerca de 13.1 do 

total das exportações na Balança de Pagamentos de Portugal (WTTC, 

2019). Com base nestes dados é possível concluir que o turismo 

atualmente é a principal atividade económica de Portugal. Alem disso, 

tudo indica que no futuro, apesar deste crescimento ser mais moderado, o 

turismo irá reforçar a sua posição como atividade económica 

estratégica para o desenvolvimento económico de Portugal. 

Consequentemente, Portugal possui uma grande diversidade de recursos 

turísticos que proporcionam o desenvolvimento de uma alargada 

variedade de produtos. Apesar do turismo de sol e praia continuar a ser 

um dos principais produtos turísticos deste país, o turismo cultural, o 

turismo rural e o turismo de natureza têm aumentado a sua relevância. 
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Associado ao turismo rural, os espaços vitivinícolas e os seus produtos 

têm sido aproveitados para o desenvolvimento do enoturismo. Portugal 

possui uma grande riqueza em termos de cultura, gastronomia e vinhos. 

Por sua vez, os visitantes procuram produtos turísticos inovadores e com 

uma grande ligação à cultura local e aos territórios (Poon, 1993; Eusébio, 

Kastenholz & Breda, 2014). Neste contexto, é fundamental desenvolver 

projetos que tenham como objetivo promover o desenvolvimento do 

enoturismo em Portugal.

A aposta no enoturismo permitirá também contribuir para uma 

diminuição das desigualdades, em termos de desenvolvimento, existentes 

em Portugal, principalmente entre o litoral e o interior.Acontece que 

grande parte das regiões vitivinícolas estão localizadas em espaços rurais 

onde existem poucas oportunidades de desenvolvimento económico e 

também onde se assiste a um envelhecimento da população e a um 

abandono destas regiões por parte dos mais jovens. Neste contexto, o 

desenvolvimento do enoturismo nestas regiões contribuirá para um 

aumento do rendimento da população, aumento do emprego, fixação da 

população e valorização de outros recursos existentes nesses territórios. 

Por sua vez, o recurso ao design para promover o desenvolvimento do 

turismo é uma abordagem ainda muito pouco explorada, não só a nível 

internacional como, também a nível nacional, como se pode observar 

no estudo de Kuure e Miettinen (2017) onde se constata que o número 

de dissertações que utilizam o design como ferramenta para promover 

experiências turísticas criativas e estratégicas é ainda muito reduzido.

Com base nos argumentos apresentados, e pelo fato de ter uma ligação 

pessoal ao interior do país, considerámos relevante, não só em 

termos profissionais como a nível pessoal, trabalhar, através do design, 

a valorização de rotas de enoturismo, contribuindo, desta forma, para o 

desenvolvimento destas regiões através da valorização dos seus recursos 

endógenos, como é o caso do vinho, dos seus produtos associados, da 

gastronomia e da cultura. Segundo Gunn (1994), o marketing, a geografia, 

a antropologia, a economia, a psicologia, a história, a inovação, o design, 

a ciência política e o planeamento são áreas fundamentais para o estudo 

do turismo. Por sua vez, Echtner e Jamal (1997) referem que esta 

abordagem multidisciplinar é um contributo relevante para o 

desenvolvimento da atividade turística. Neste contexto, é importante 

também referir que se tem assistido a uma alteração nas motivações e 

comportamentos dos visitantes nas últimas décadas (Poon, 1993). 
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O novo turista como é definido por Poon (1993) procura novas 

experiências, envolver-se com a comunidade e cultura local e adquirir 

produtos específicos de um determinado território. Em consequência 

destas alterações a oferta turística também se têm diversificado e para 

além do produto turístico mais tradicional (o turismo de sol e praia) 

outros produtos turísticos começam a assumir grande relevância, não só 

na oferta turística a nível nacional como também a nível internacional. 

Os espaços rurais estão cada vez a ganhar mais relevância como destinos 

turísticos (Kastenholz et al., 20162016, Eusébio et al., 2017). Nestes 

espaços existe uma grande diversidade de recursos naturais e culturais 

que podem ser potencializados, o vinho e todas as atividades que lhe 

estão associadas é um desses produtos. Importa desta forma valorizar 

esses produtos para que as experiências dos visitantes sejam 

enriquecedoras e memoráveis. De acordo com estas abordagens, é 

possível observar que o design é uma das áreas disciplinares que poderá 

ser utilizada na criação de estratégias de desenvolvimento turístico. 

Desta forma, este projeto de investigação contribuirá para a identificação, 

valorização e comunicação de territórios de enoturismo que, apesar de 

apresentarem muito potencial a nível vitivinícola, ainda não estão a ser 

devidamente aproveitados em termos turísticos. Nesta perspetiva, este 

projeto de investigação pretende dar resposta à seguinte questão:

Como é que o design pode contribuir para a valorização 
de territórios de enoturismo que apresentem 

características semelhantes às regiões do projecto 
TWINE?

A importância de responder de forma rigorosa a esta questão é 

motivadora para trabalhar no projeto TWINE. Aplicação do design ao 

estudo do território é uma área cativante, não só por permitir conhecer 

todos os seus recursos e a sua cultura, como também pelo facto de 

permitir, através de estratégias inovadoras, a potencialização de lugares 

esquecidos. Pretende-se, assim, com este projeto de investigação criar 

uma marca territorial que seja identitária com a região e coerente com 

toda a comunicação que será desenvolvida. Com base nos 

argumentos apresentados, considera-se que é fundamental utilizar o 

design para promover o desenvolvimento turístico de territórios 

vitivinícolas, contribuindo, desta forma, também para minimizar alguns 

problemas associados à desterritorialização.
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 Objectivos 
de investigação

Ambiciona-se com esta dissertação desenvolver uma estratégia que 

contribua para o desenvolvimento turístico de rotas de enoturismo. Esta 

estratégia,  no âmbito da dissertação, será desenvolvida para as rotas dos 

vinhos da Região Centro de Portugal que fazem parte do projeto TWINE 

(Bairrada, Dão e Beira Interior). Para o efeito, serão utilizadas abordagens 

da área do enoturismo, design de comunicação, design gráfico, design 

estratégico, design de serviços e design para a experiência.

Em termos de objetivos específicos, com base na revisão da literatura, 

identificam-se recursos endógenos dos territórios e a partir da análise de 

vários estudos de caso, nacionais e internacionais, desenvolve-se um 

conjunto de elementos – marca territorial, mapas, ícones, produtos, 

serviços, website, app – que serão disponibilizados a vários atores globais 

e locais entre os quais os responsáveis pelo desenvolvimento turístico 

destas rotas para aumentar a procura e para gerar experiências turísticas 

mais autênticas e criativas. Neste contexto, pretende-se:

IN
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3 4

5

Desenhar uma marca 
territorial para o projeto;

Desenhar mapas e pictogramas 
de identificação de adegas e de 
outros pontos turísticos das 
rotas em análise;

Criar uma gama de produtos 
direcionada para os turistas, 
potenciando memórias e registos 
da sua experiência enoturística 
(merchandising);

Desenvolver um serviço 
estratégico que promova a 
cultura, o território e a vasta 
gama de vinhos;

Desenhar meios de comunicação 
do projeto, nomeadamente, 
website, app e cartazes.
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Considerações 
Metodológicas

No desenvolvimento desta dissertação foram adotados vários métodos 

de recolha e análise de dados. Inicialmente, o enquadramento teórico foi 

desenvolvido a partir de uma investigação em livros, projetos e revistas 

cientificas (nacionais e internacionais) sobre as temáticas: design e 

território, enoturismo, potencialização de territórios de enoturismo e 

identidade e design para a experiência em espaços vinhateiros. 

A revisão da literatura permitiu identificar as motivações de viagem 

dos enoturistas, o seu comportamento de viagem, com destaque para as 

atividades que mais procuram nos destinos, as fontes de informação mais 

utilizadas, o tipo de experiências que se vive neste tipo de atividades e 

como se pode tirar proveito do enoturismo para beneficiar territórios e 

lugares que se encontram esquecidos ou pouco potencializados. É neste 

contexto que o Design entra como uma ferramenta que pretende resolver 

esta problemática. Com base nesta análise começaram-se a identificar 

possíveis elos de ligação entre o design, o enoturismo e os territórios, 

objetivando-se perceber como o design pode potencializar territórios 

vinhateiros.

Numa segunda etapa, através de uma análise documental e também pela 

participação em algumas reuniões do projeto TWINE, foram 

identificados os objetivos do projeto, assim como, os seus territórios de 

aplicação e como é que um designer pode contribuir para a concretização 

dos objetivos deste projeto. Posteriormente, foram realizadas várias 

visitas às três rotas dos vinhos do projeto TWINE, com o objetivo de 

conhecer os territórios, os seus recursos, os produtores locais e as 

empresas turísticas. Foram realizadas algumas entrevistas exploratórias 

a produtores locais e agentes da oferta turística. Esta investigação de 

campo foi complementada através da leitura de monografias sobre o 

território em estudo e também de uma pesquisa exaustiva na Internet em 

vários sites que divulgam informação sobre as rotas dos vinhos e ainda 

em sites que divulgam informação sobre os recursos e atividades 

turísticas da Região Centro.
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Numa terceira etapa, foi realizada uma pesquisa de projetos relacionados 

com a valorização dos produtos locais e dos pequenos produtores locais. 

Posteriormente, recolheram-se projetos que se consideraram 

graficamente apelativos e que integravam elementos que poderiam 

contribuir para o desenvolvimento gráfico da estratégia de comunicação 

que iria serdesenvolvida para os territórios do projeto TWINE. Nesta 

fase, procedeu-se, também, a uma recolha de alguns elementos de 

comunicação que já são utilizados pelas três rotas dos vinhos em 

estudo (Bairrada, Dão e Beira Interior). Esta recolha permitiu uma 

reflexão sobre o tipo de informação que é disponibilizada aos turistas, 

possibilitando perceber como é que essa informação é disseminada e a 

sua qualidade gráfica.

Finalmente, para o desenvolvimento do projeto de valorização turística 

dos territórios vinhateiros que integram o projeto TWINE, foi feita uma 

sistematização e integração de toda a informação recolhida nas etapas 

anteriores. Nesta etapa foram, também, utilizadas um conjunto de 

métodos e ferramentas lecionadas nas unidades curriculares de: Design e 

Inovação Social; Marca e Identidade, Design e Identidade e Temas 

Contemporâneos em Design, do Mestrado em Design. 

Após o desenvolvimento da estratégia projetual foi administrado um 

questionário a uma amostra (N=65) de potênciais utilizadores do serviço 

de enoturismo proposto no âmbito do projeto TWINE, com o objetivo de 

avaliar a estratégia de comunicação desenvolvida no âmbito do projeto. 

Com base nos resultados obtidos no questionário foram efetuadas 

algumas alterações em alguns elementos da estratégia de comunicação, 

nomeadamente, nos pictogramas e na marca. 
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Estrutura da
Dissertação

A presente dissertação divide-se em quatro partes: (i) introdução; (ii) 

estado da arte (enquadramento teórico); (iii) desenvolvimento e (iv) 

considerações finais. 

A primeira parte é constituída apenas por um capítulo (introdução) que 

apresenta a pertinência do tema, os objetivos de investigação, a 

metodologia utilizada e uma breve descrição da estrutura da dissertação.

No enquadramento teórico são abordados conceitos relevantes que 

possibilitam uma análise reflexiva sobre a temática desta investigação. 

Neste sentido, apresenta-se no primeiro capítulo do enquadramento 

teórico o papel do design em territórios, nomeadamente, um estudo dos 

conceitos associados ao território, lugar, terroir, capital territorial, 

identidade, globalização e cultura, o papel do designer como mediador 

cultural, o do slow design e a valorização dos produtos locais. Em 

seguida, no segundo capítulo do enquadramento teórico são apresentados 

um conjunto de conceitos relacionados com o enoturismo, o impacto e a 

importância desta atividade em territórios e espaços vinhateiros e como o 

design pode valorizar e diferenciar territórios de enoturismo. Foi 

importante perceber neste capítulo como o design pode contribuir para 

desenvolver o enoturismo. Nesta parte da dissertação são também 

apresentados alguns dados estatísticos e resultados de estudos publicados 

em revistas científicas que ajudam a perceber o perfil do enoturista, as 

suas motivações de viagem, as atividades que procuram nos territórios 

vinhateiros e as fontes de informação que utilizam para obter informação 

sobre os destinos que pretendem visitar. Este capítulo termina com uma 

discussão sobre o papel do design para a experiência em territórios de 

enoturismo, nomeadamente perceber os cinco sentidos usados neste 

tipo de experiências. O enquadramento teórico termina com um capítulo 

que descreve um conjunto de projetos internacionais e nacionais sobre 

dimensões relevantes para o desenvolvimento da estratégia projetual que 

se apresenta na terceira parte desta dissertação.
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Na terceira parte é apresentada a estratégia projetual que foi 

desenvolvida nesta dissertação. Primeiramente apresenta-se a marca 

do projeto, de seguida é apresentado um estudo detalhado do território 

da Bairrada e da Beira Interior, sendo que apenas foram desenvolvidos 

elementos de comunicação finais para essas duas regiões, caso contrario 

seria difícil terminar o projeto no período definido para o efeito. Após a 

apresentação dos territórios, apresentam-se alguns elementos de 

comunicação que já estão a ser utilizados pelas rotas dos vinhos que

integram este projeto, possibilitando uma análise e reflexão 

relativamente àquilo que poderíamos melhorar, manter e inovar. 

Posteriormente, apresentam-se um conjunto de ferramentas estratégias 

que permitem descrever de uma forma organizada e detalhada todos os 

intervenientes e ações que integram a estratégia projetual que se propõe. 

Procurou-se criar uma estratégia projetual diferenciadora e inovadora, 

de forma a potencializar e evidenciar os valores identitários das regiões. 

Após a apresentação dos territórios e das ferramentas que apresentam 

a estratégia projetual apresentam-se vários elementos de comunicação 

que foram desenvolvidos nesta dissertação, nomeadamente: pictogramas, 

mapas, roteiros, website, app, guia turístico, cartazes e merchandising.

Por último, conclui-se esta dissertação com as principais conclusões desta 

investigação, as suas contribuições, as limitações e investigações futuras 

sobre esta temática.
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fonte: https://unsplash.com
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O conceito de Território e Lugar; 
A Globalização, Cultura e a Identidade Local; 
O papel do Designer como transmissor da Identidade Local e da Cultura;  
O papel do Slow Design na valorização dos territórios;
Conceito Terroir e Capital Territorial;  
Valorização de Produtos Locais através do Design; 

Design creats culture. 
Culture shapes values.

Values determine the future.   
-ROBERT L. PETERS
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 O conceito de 
território e lugar
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No âmbito deste projeto de investigação os conceitos de território e de 

lugar são estudados, re-interpretados e explorados, uma vez que é 

possível desenvolver uma estratégia de valorização do território 

direcionada para os enoturistas, utilizando as características 

diferenciadoras dos territórios. O designer deve ter a capacidade de fazer 

uma análise rigorosa dos territórios sobre os quais vai trabalhar. Numa 

primeira fase, deve tentar perceber a sua dimensão territorial e 

populacional, o nível de vida das comunidades, os seus constrangimentos 

e as suas potencialidades. Após esta análise, é importante perceber o 

passado desses territórios os seus costumes, a sua cultura, tradições e 

as suas características intrínsecas e diferenciadoras (Kruchen, 2009). A 

identificação destes elementos é fundamental na medida em que o “novo 

turista” procura novas experiências, envolvimento com a comunidade 

e com a cultura local e procura adquirir produtos específicos de um 

determinado território (Poon, 1993). Neste contexto, para a definição 

de estratégias de desenvolvimento turístico é fundamental analisar o 

território e reinterpretá-lo de forma apelativa. Em conformidade com esta 

questão, a UNESCO (2019) também afirma que é relevante sensibilizar a 

nível local, nacional e internacional a importância do património cultural 

intangível dos territórios e o seu reconhecimento, tanto a nível interno 

como externo. Desta forma, é fundamental perceber o conceito de 

território e lugar, não só na dimensão geográfica como também na 

dimensão cultural.



Numa perspetiva geográfica, um território é definido como sendo um 

espaço delimitado através de fronteiras que poderão ser definidas pelo 

homem ou pela natureza. No entanto, quando se incorpora a dimensão 

cultural, um território poderá ser definido como um espaço de expressão 

dos atores que nele habitam (Albino, 2014). Os atores são os agentes que 

ativamente constroem os territórios, estabelecendo vínculo. Albino (2014, 

p.3) defende que “o vínculo entre indivíduo e território condiciona e 

viabiliza a experiência do lugar, transformando-o numa construção 

cultural”. Neste contexto, se os territórios são espaços delimitados em 

termos geográficos e que acumulam relações entre os atores envolvidos 

(incluindo os visitantes), poderão então ser considerados espaços que 

integram memórias e experiências dessas interações do presente e do 

passado. Neste sentido, um território poderá ser considerado como um 

espaço de memórias, cultura, história, simbologia e com características 

específicas a nível económico, tecnológico e social. Este conjunto de 

características determina e diferencia a identidade de cada território, 

sendo necessário a sua diferenciação e valorização. De acordo com 

Bandeiras (2007, p.13) :

Os territórios procuram, 
cada vez mais, destacar-se 

através de cumplicidades e 
afinidades que se criam pelo 

olhar, o provar, o sentir, o 
degustar e o descobrir.
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Se um lugar pode se definir como identitário, 
relacional e histórico, um espaço que não se pode 
definir nem como identitário, nem como relacional, 
nem como histórico definirá um não- lugar.
-AUGÉ, 1992, p.73
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Relacionado com o conceito de território está o conceito de lugar, sendo 

este conceito mais utilizado pelos pensadores que optam por uma 

conceção mais compreensiva da geografia. A palavra lugar é ampla e 

pode adquirir diversos significados. Tuan (1983, p. 387) defende que 

um lugar tem uma identidade, é um espaço com história, que encarna 

experiências e aspirações de pessoas (citado por Albino, 2017, p.28). Para 

Augé (1992) o lugar simboliza um espaço de identidade, com história, 

que permite gerar relações interpessoais, numa dado tempo. Por sua vez, 

Lopes (2018, p.29) reforça estas ideias afirmando que um lugar é um 

espaço no qual “aqueles que nele habitam conseguem estabelecer 

referências resultantes de acontecimentos anteriores e atuais. É um espaço 

criador de identidade, impulsionador de relações interpessoais, preservando 

um tempo e local definido”.

Segundo Augé (1992) relacionado com o conceito de lugar é possível 

distinguir dois tipos: o lugar objetivo e o lugar simbólico. O primeiro é 

caracterizado pelas marcas objetivas e pela história desse lugar, como por 

exemplo, igrejas, lugares públicos, escolas e monumentos. Por sua vez, o 

lugar simbólico está relacionado com a relação que cada pessoa criar com 

o próprio espaço. Desta forma, o lugar poderá ser definido como sendo 

o espaço percebido por cada indivíduo. Neste contexto, observa-se que 

a identidade de um lugar poderá variar de pessoa para pessoa de acordo 

com as suas visões e experiências. Como Lopes (2018, p. 29) afirma, um 

lugar é um espaço de acontecimentos que impulsiona relações 

interpessoais. Desta forma, se um lugar é definido como sendo 

identitário, relacional e histórico, um espaço que não incorpore estes 

elementos poderá ser designado, segundo Domingues (2011, p.21), de 

“não-lugar”. Na mesma perspetiva, Augé define um “não-lugar” como 

sendo o oposto a um lar, a uma residência ou a espaço 

personalizado (Augé, 1992).
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Para os visitantes o espaço percebido, que poderá também ser 

considerado como o espaço afetivo, assume especial relevância 

quando estão a planear as suas viagens. Neste contexto, tanto o conceito 

de território como o conceito de lugar irão ser utilizados na dissertação, 

não só pelo facto de se estudarem territórios vitivinícolas com 

características distintas, como também pelo facto de se procurar 

desenvolver uma estratégia na área do design para a valorização turística 

de territórios e espaços que ofereçam ao enoturista lugares 

identitários e históricos. Desta forma, qualquer estratégia que seja 

desenvolvida nesta área terá que ter como base uma visão completa 

desses territórios, assinalando e interligando os seus principais ativos 

materiais e imateriais. Manzini e Meroni (2009, p.16) reforçam esta ideia, 

mencionando que o designer deve “imaginar cenários e traduzi-los em 

visões desejáveis de produtos e serviços que se caracterizem pela relação com 

o território e com a sua comunidade e, desta forma, estimulem o 

reconhecimento da sua identidade”.

 No entanto, é importante ter presente que a identidade e individualidade 

dos territórios devem ser preservados e valorizados num mundo 

globalizante. Como afirmam Ribeiro e Providência (2015, p.52): 

“a tendência global de diferenciar os lugares pela valorização da sua 

individualidade tem por objetivo a captação externa de investimento, 

promoção das exportações e do turismo para a afirmação de um 

posicionamento estratégico do território, no âmbito nacional e 

internacional”. 
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Devido à influência que a globalização poderá ter na cultura e na 

identidade local, e consequentemente os territórios que são objecto de 

estudo desta dissertação, nesta secção serão abordados estes três 

conceitos: globalização, cultura e identidade local.

A globalização não é um fenómeno recente (Arnett, 2002). Tal como 

afirma Giddens (1990, p.63) “a modernidade é inerentemente globalizante” 

(citado por Hall, 2006): Como afirma Arnett (2002) a globalização, apesar 

de existir há muitos séculos, apenas se intensificou nas últimas décadas, 

devido ao desenvolvimento das tecnologias de informação e 

comunicações e do intensificar da interdependência económica e 

financeira a nível mundial. O fenómeno da globalização poderá ser 

considerado um processo pelo qual as culturas se influenciam umas às 

outras e se tornam mais homogéneas (Arnett, 2002). Para este processo 

contribuem fenómenos como a imigração, o comércio internacional, a 

internet e também o turismo. Como afirmam Pichler e Mello (2012, p.1) “a 

homogeneização das culturas tornou-se uma preocupação e a globalização a 

possível promotora do declínio das identidades e da desconstrução local”. 

O turismo é uma das atividades que, por um lado, contribui para a 

globalização e consequente homogeneização das culturas, por outro, 

sofre com essa homogeneização, na medida em que uma das principais 

motivações dos visitantes é conhecer novas culturas (Reisinger, 2002). 

Neste contexto, a globalização poderá ter consequências tanto para as 

identidades nacionais como para as identidades locais (Hall, 2006).

 

Vários autores (Arnett, 2002; Hall, 2006; Mak, Lumbers & Eves, 2012) 

analisam as consequências da globalização em termos culturais, 

referindo que em consequência da homogeneização das culturas as 

identidades nacionais e locais estão a fragmentar-se e a perder as suas 

características originais. No entanto, observam-se também alguns 

fenómenos de reforço das identidades nacionais e das identidades locais 

como uma resposta de resistência ao fenómeno de globalização (Hall, 

2006). Assiste-se, também, ao aparecimento de novas identidades locais 

que estão a substituir as identidadesoriginais (Hall, 2006). Estas 

identidades são híbridas ao integrarem elementos originais e também 

novos elementos adquiridos em consequência do fenómeno da 

globalização. Neste contexto, podemos então afirmar que, tal como 

defende Roberstson (2001), a globalização poderá ser vista como um 

fenómeno multidimensional que integra uma mistura complexa de 

homogeneidade e heterogeneidade (citado por Mak, Lumbers & Eves, 

2012).

 A globalização,  
cultura e a identidade local 
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Considerando que a globalização poderá ser um dos principais fatores da 

perda das identidades culturais dos territórios, é fundamental identificar 

estratégias que permitam valorizar os recursos endógenos e identitários 

desses territórios para resistir a esse fenómeno de homogeneização 

cultural. Tal como afirma Lopes (2018, p.2), se por um lado “a 

globalização nos torna conscientes dos outros e nos aproxima culturalmente, 

por outro lado desperta a necessidade de diferenciação e valorização do que 

é local. Neste contexto, a globalização poderá ser um elemento estimulante 

do reaproveitamento das características patrimoniais, culturais e naturais 

dos territórios” (Lopes, 2018). 

Desta forma, a cultura é influenciada pela globalização. Importa, então, 

perceber este conceito, apesar da sua complexidade e variabilidade. Uma 

das definições de cultura da antropologia que consideramos relevante no 

âmbito deste trabalho para problematizar este conceito foi a de Edward 

Brunett Tylor. Segundo Tylor (1871) cultura “inclui o conhecimento, as 

crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e 

competências adquiridas pelo homem como membro da sociedade” (citado 

por White, 1959, p.227). A partir desta data, o conceito de cultura foi 

objeto de várias problematizações e reformulações, contribuindo para que 

na atualidade este seja considerado um conceito complexo e para o qual 

existem várias definições. Por exemplo, Barrera (2010, citado por Pichler 

& Mello, 2012) defende que cultura integra uma gama ampla de 

atributos, nomeadamente físicos, mentais, psicológicos, espirituais, 

ideológicos e tecnológicos dos indivíduos e da sociedade. Barrera (2010, 

citado por Pichler & Mello, 2012) afirma, também, que a cultura 

corresponde aos valores e significados das pessoas e coisas, atuando de 

forma a regular as atividades da sociedade relacionando-se com o 

desenvolvimento intelectual espiritual e que se objetiva através de 

produtos culturais. Deste modo, tal como conclui Barrerra (2010, citado 

por Pichler & Mello, p.1) “não se pode falar apenas de um tipo de cultura, 

pois cada indivíduo tem a sua; e, que na sociedade existem agentes 

criadores, que criam e modificam, e os recetores, que a apreendem”. 

Observa-se, assim, que associado às novas definições de cultura está a 

ideia de evolução.



Tal como afirma Ono (2004) a cultura encontra-se intrínseca ao processo 

de formação da sociedade, sendo esta dependente e moldada a partir do 

desenvolvimento dos indivíduos e de grupos sociais, expressando assim 

comportamentos, valores, entre outros elementos que definem a sua 

identidade. Neste contexto, os conceitos de cultura e de identidade estão 

interligados. Segundo Pichler e Mello (2012, p.2) “a cultura está 

diretamente ligada à noção de identidade, já que, através de símbolos e 

representações, identifica, singulariza e congrega o que é interno e único, do 

que é externo”. Na figura 1 é possível verificar que a cultura é constituída 

por fatores pessoais (exemplos: valores, ideias e costumes) e por fatores 

sociais (exemplos: relações entre os indivíduos e atores, artefactos e leis 

criadas para a organização e civilização da comunidade). Os fatores 

associados à cultura (fatores sociais e pessoais) são identificados, 

singularizados e congregados, constituindo assim a identidade tanto de 

um indivíduo como de um grupo pertencente a uma comunidade ou 

a uma região/país (Pichler & Mello, 2012, p. 3). O recurso a símbolos e 

representações permite identificar e distinguir os territórios. A partir da 

identificação, recolha e perceção desses símbolos, é possível esses 

símbolos serem trabalhados na área do design, reaproveitando estas 

características para incorporá-los em produtos ou serviços que 

pretendem valorizar um dado local e dar a conhecer aos turistas os 

elementos.
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figura 1:  Relação entre cultura e 
identidade
fonte: Adaptado de Pichler & 
Mello (2012, p.3)
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O designer através de metodologias e ferramentas adequadas poderá 

desempenhar um papel muito relevante na valorização dos 

recursos endógenos dos territórios e dos seus ativos físicos e humanos. 

Segundo Krucken (2009, p.43), o design procura criar uma ligação entre a 

inovação e a criação de uma marca ligada ao território, de forma a 

potencializá-lo e a evidenciar os seus pontos positivos, nomeadamente 

produtos locais e serviços. O designer tem então o papel de procurar 

intensamente novas oportunidades, experiências, problemas que pretende 

anular, e ter a capacidade de avaliar esses fatores e perceber como pode 

transformá-los em estratégias rentáveis, úteis e diferenciadoras.

Segundo Ono (2004, p.53) “os designers têm vivenciado novas experiências, 

realidades e desafios, frente ao cenário competitivo e à emergência de 

horizontes complexos, em termos de mercados, tecnologia, modos de 

organização do trabalho em corporações nacionais e multinacionais, redes 

de informações e influências, no seio do processo de globalização”. 

Perante estes desafios os designers têm a responsabilidade de desenvolver 

produtos para a sociedade e de contribuir para o desenvolvimento dos 

territórios, valorizando a cultura e a identidade local desses territórios. 

Lopes (2018, p.35) refere, assim, que o designer, numa primeira fase, deve 

observar a realidade que o rodeia, ou seja, as características do território 

onde se insere o projeto, ou que contribuem para o desenvolvimento 

de um projeto diferenciador e inovador. Após essa “visão holística” das 

potencialidades de um território, o designer deve reinterpretar, traduzir 

e comunicar, através das suas ferramentas e estratégias projetuais, as 

potencialidades dos territórios (Lopes, 2018, p. 35).

 O papel do designer
como transmissor da 
identidade local e da cultura



... estão em constante mudança e as referências 
culturais estão a ser perdidas, gerando assim uma 
perda de identidade e de relação com os lugares.
É nosso dever, como cidadãos, conhecer e 
preservar a nossa herança cultural, relatando a 
nossa história e tradição.

-RIJO & SOUTO, 2014, p. 385.
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Todas as memórias, experiências e interações entre as pessoas, como 

foi referido anteriormente, fazem parte da cultura e da identidade de 

um dado território ou de um lugar. Consequentemente, a cultura deve 

ser preservada e potencializada de forma a que não seja esquecida e, ao 

mesmo tempo, que seja um elemento diferenciador e que atrai visitantes. 

Nesta área, o designer pode contribuir positivamente. Atualmente, 

marcar a diferença e evidenciar as potencialidades de um território pode 

ser difícil devido à globalização e à homogeneização das culturas. Para 

combater a perda de identidade, devido à globalização, é preciso investir 

na inovação, através de símbolos e marcas da cultura presente num 

determinado território, sendo a inovação um fator diferenciador, que 

poderá influenciar as emoções e os sentimentos que um produto/serviço 

pode despertar nos consumidores (Fagianni, 2006 citado por Pichler & 

Mello, 2012, p. 1-2.)

Segundo Rijo e Souto (2014, p. 385) é possível desenvolver um conjunto 

de estratégias e de iniciativas que poderão ser utilizadas para minimizar 

os efeitos negativos da globalização, apostando na preservação do 

património material e imaterial dos territórios, fortalecendo, por 

exemplo, manifestações culturais e reforçando a identidade local. Para 

este autor, os territórios:
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O design é uma área científica que pretende centrar-se na inovação 

tecnológica, na aproximação às comunidades e aos territórios, 

enaltecendo as suas culturas, tradições e identidades. Através do design é 

possível desenvolver produtos e serviços sustentáveis e aumentar o valor 

económicos dos territórios, contribuindo para o aumento da procura 

desses produtos e serviços. Segundo o ICSID (2002) o design pretende 

expandir o desenvolvimento de projetos sustentáveis e de proteção 

ambiental (ética global), proporcionar benefícios para as comunidades 

(ética social) e apoiar a diversidade cultural (ética cultural), apesar da 

globalização, oferecendo produtos e serviços que transmitam a própria 

complexidade cultural de um dado território (citado por Pichler & Melli, 

2012, p. 3)

Outra das funções de grande relevância dos designers está 

relacionada com a capacidade de associar valores materiais e imateriais 

com o intuito de desenvolver projetos que potencializam locais 

esquecidos ou pouco desenvolvidos. Esta ideia é reforçada por (Krucken, 

2009, p.42), ao argumentar que “quando falamos em design estamos nos 

referindo à mediação de dimensões imateriais (imagens e ideias) com 

materiais (artefatos físicos)”.

Segundo Rijo & Souto (2014, p. 386) a missão do designer baseia-se na 

avaliação do património cultural (tangível e intangível) criando 

estratégias que impeçam que o património cultural seja denominado pela 

globalização. Deste modo, o design deve avaliar as características 

diferenciadoras do território e do objeto que pretendem que seja 

comunicado aos consumidores. Após esta avaliação, é possível 

garantir que o produto tenha uma relação próxima com o cliente. O 

design é uma área criativa e inovadora que, ao utilizar a cultura e a 

identidade local, para o desenvolvimento de estratégias e de produtos 

(oferecidos a turistas que pretendem conhecer um território) está a 

contribuir para a valorização económica e social desses territórios. Um 

movimento recente que têm tido implicação em várias áreas, incluindo 

o design e também no turismo é o movimento SLOW. Neste contexto, 

na secção seguinte é descrito o papel do slow design na valorização de 

territórios.



movimento slow

Para se compreenderem os princípios que regem o Slow Design é 

fundamental perceber o que caracteriza o movimento slow, a sua origem 

e algumas das áreas de aplicação.

O movimento Slow tem como lema uma mudança cultural para a 

desaceleração da vida quotidiana. Este movimento foi impulsionado por 

Carlos Petrini, em 1986, em consequência de uma manifestação contra 

a abertura de um restaurante MacDonald, em Roma (Botta, 2015). Neste 

contexto, surgiu o movimento Slow Food (figura 2) e uma organização 

responsável pela dinamização dos seus princípios (https://www.slowfood.

com). Esta organização foi fundada, em 1989, com o objetivo de evitar o 

desaparecimento da gastronomia local e de todas as atividades que lhe 

estão associadas. Os consumidores adeptos deste movimento são 

incentivados a consumirem alimentos que contribuam para o 

desenvolvimento sustentável dos territórios (Slow Food, 2018). Este 

movimento facilmente começou a ganhar adeptos em todo o mundo e, 

atualmente, é adotado por milhões de pessoas (Botta, 2015, p. 4), 

consequência, também, do facto de a sustentabilidade deixar de ser uma 

opção para passar a ser uma necessidade.

  O papel do Slow Design na 
valorização dos territórios 

figura 2:  Logótipo do movimento 
Slow Food
fonte: Slow Food Worldwide. 
(2019)
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O movimento Slow Food é apoiado pela Comissão Europeia e os seus 

princípios foram integrados na definição da Política Agrícola Comum, 

com o objetivo de serem implementadas estratégias sustentáveis na 

agricultura e na indústria alimentar (Botta, 2015). Lopes (2018, p.58) 

refere que este movimento “defende a criação sustentável de alimentos, 

bem como a sua preparação cuidada, no sentido de criar refeições prazerosas 

e de elevada qualidade”. Neste contexto, a adoção dos princípios do Slow 

Food beneficiará, tanto os consumidores, através do consumo de produtos 

de qualidade, como os produtores, através do incentivo à utilização de 

processos de produção sustentáveis (Lopes, 2018).

Com o tempo, e devido ao sucesso do Slow Food; os princípios 

defendidos por este movimento foram aplicados a outras áreas, 

originando o aparecimento de movimentos como: Slow Cities, Slow 

Travel, Slow Thinking, Slow Design, entre outros. Apesar de todos estes 

movimentos apresentarem particularidades, todos eles partilham a 

“necessidade de abrandamento do mundo moderno, não para regressarmos 

aos hábitos pré-modernos, mas para reconfigurarmos o presente” 

(Belanciano, 2015)

Dos movimentos referidos, consideram-se de especial interesse para esta 

dissertação os movimentos slow travel, slow cities e slow design. O 

movimento Slow Travel (também designado por Slow Tourism), começou 

a ganhar relevância devido aos impactes ambientais associados ao 

turismo e também às preocupações crescentes em termos de alterações 

climáticas e suas consequências (Dickinson & Lumsdon, 2010). 
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Através do Slow Travel, as pessoas procuram um antídoto para o ritmo 

de vida rápido que levam no seu dia-a-dia, preferindo utilizar meios de 

transporte menos poluentes, apesar de serem mais lentos, como é o caso, 

por exemplo, dos comboios, transportes públicos rodoviários, bicicleta, ou 

mesmo andar a pé, em vez de utilizarem o transporte aéreo e o automóvel 

particular (Dickinson & Lumsdon, 2010). Nestas viagens, as experiências 

que os visitantes procuram obter têm o foco na paisagem, na cultura e 

na interação com os outros visitantes e com os residentes (Dickinson, 

Lumsdon, & Robbins, 2011).

Segundo Dickinson et al. (2011), os três pilares do movimento Slow estão 

presentes no conceito de Slow Travel, nomeadamente: fazer as coisas 

com a velocidade certa, mudar a atitude em relação ao tempo e ao uso 

desse tempo e procurar qualidade em vez de quantidade. A adoção destes 

pilares em viagens a territórios rurais com um capital territorial relevante 

permitirá, por um lado, que os visitantes obtenham experiências 

turísticas de qualidade e, por outro, que o turismo contribua para o 

desenvolvimento sustentável desses territórios.

Dickinson et al. (2011) defendem, também, que o Slow Travel em 

termos de destino está também relacionado com o movimento Slow 

Cities. Relacionado com este movimento encontra-se o projeto Cittá Slow, 

que, também, teve origem em Itália, em 1999, com o objetivo de melhorar 

a qualidade de vida nas cidades, através da desaceleração do ritmo de 

vida dos seus habitantes, valorização da autenticidade dos produtos, do 

artesanato, das paisagens, do património material e imaterial, do 

estimulo a uma alimentação saudável e também da aquisição de produtos 

no comércio local (Cittá Slow, 2016). 

A organização Cittá Slow pretende, assim, “promover o equilíbrio entre 

o moderno e o tradicional resistindo à homogeneização e globalização das 

cidades” (Vieira, 2016, p. 40). Esta organização pretende proteger o 

património local e o ambiente, promovendo, simultaneamente, um modo 

de vida desacelerado e mais saudável, em especial em regiões 

metropolitanas onde o desequilíbrio é maior. No entanto, os princípios 

defendidos por este movimento poderão também ser aplicados fora das 

áreas metropolitanas, nomeadamente em vilas e aldeias (territórios de 

aplicação do projeto TWINE). 

 



D
ESIG

N
 E T

ER
R

IT
Ó

R
IO

Departamento de Comunicação e Arte | Universidade de Aveiro | 29

Em Portugal existe uma Organização não Governamental (ONG) 

designada por “Slow Portugal”, que tem como objetivos contribuir para 

a promoção, divulgação, valorização e partilha de projetos que tenham 

como base os pilares do movimento Slow (Slow Movement Portugal, 

2018). Este tipo de iniciativas podem ter uma papel muito importante 

na valorização de territórios que, pela sua natureza e capital territorial, 

facilitam a adoção dos princípios do movimento Slow, como é o caso das 

áreas que integram o projeto TWINE (rotas de enoturismo onde grande 

parte do território é caracterizado como sendo rural). Esta dissertação 

pretende, através do projeto TWINE, adotar os princípios do movimento 

Slow, concretamente do Slow Food, Slow Travel e Slow Cities, na 

valorização dos recursos endógenos de territórios onde o stress tende a 

ser menor, onde existe tranquilidade e uma grande riqueza e diversidade 

de recursos naturais e culturais.

Para além dos movimentos referidos, assume também interesse para esta 

dissertação, um conceito que tem sido estudado, principalmente, na área 

da filosofia, o movimento Slow Life. Segundo Botta (2015, p.6) este 

movimento promove um modelo de vida lento, sendo este acrónimo 

sinónimo de:

SLOW - sustainable (sustentável) + local (local) + organic (orgânico) + 

wholesome (vida saudável);

LIFE - learning (aprendizagem) + inspiring (inspiração) + fun (diversão) + 

experience (experiências).

Todas as características associadas com o acrónimo SLOW LIFE poderão 

ser trabalhadas neste projeto de investigação, principalmente, a

aprendizagem, a sustentabilidade, o conhecimento do local, a diversão 

e as experiências, através da adoção dos princípios que norteiam o Slow 

Design.



slow design
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O papel do design na sociedade tem-se modificado em consequência de 

alterações que tem ocorrido em termos tecnológicos, económicos, sociais, 

culturais e ambientais. Neste contexto, os princípios do movimento Slow 

também têm sido aplicados ao design, o que deu origem ao Slow Design.

Os profissionais na área do design há cerca de 30 anos foram desafiados 

para responderem a um novo paradigma - “design for need”. No entanto, 

embora existam novos métodos para abordar as necessidades humanas, 

ainda existem designers que se preocupam apenas em criar produtos para 

agradar visualmente os consumidores ( Faud Luke, 2002). Esta abordagem 

não se coaduna com o que está a acontecer na sociedade, nomeadamente 

uma aceleração constante e uma vida pouco saudável devido a essa 

aceleração (Faud Luke, 2002). O desenvolvimento tecnológico tem 

contribuído para esta aceleração. No entanto, esse desenvolvimento 

também poderá ter um papel muito importante para a criação de novas 

soluções que permitam melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Como 

afirma Murray (2000) , encontramo-nos na fase da “economia da 

inteligência”, onde o mundo real e o mundo virtual se fundem, e passa 

assim a existir uma junção da inteligência artificial e natural (citado por 

Faud Luke, 2002). Se esta oportunidade for aproveitada de forma 

correta e se for bem trabalhada na área do design, é possível criar 

mudanças consideráveis no mundo atual. Tal como Vieira (2016, p.42) 

afirma, “o design aliado à tecnologia e indústria, é visto como uma arte 

para satisfazer os interesses tecnológicos, económicos, políticos e áreas de 

manufaturação e construção”.

Nos últimos anos, o design tem procurado converter o capital financeiro, 

técnico, humano e natural em produtos e serviços materializados e 

desmaterializados, de forma a obter um produto final de qualidade. No 

início do século XX, o movimento Arts and Crafts impulsionou a abertura 

de escolas (Bauhaus e Deutcher Werbund), em que a arquitetura e o 

design se associavam com o propósito de formar profissionais 

qualificados para participarem no desenvolvimento de novos 

produtos nas indústrias, onde ocorria uma interessante combinação entre 

as componentes tecnológicas e artísticas (Faud Luke, 2002). Desta forma, 

o design tem sido um agente de mudança e de aceleração, tendo este um 

grande impacto no crescimento económico que assistimos na atualidade. 

No entanto, em consequência da produção em massa e do excessivo 

consumo, o planeta terra está a ser destruído, devido aos elevados 

impactes ambientais que estão associados a essa produção e consumo em 

massa. 



figura 3: “Gardening Bench” de 
Bey Jurgen
fonte: https://www.droog.com/
project/gardening-bench-jur-
gen-bey

figura 4:  “Body Raft” (de David 
Trubridge)
fonte: https://www.mutualart.
com/Artwork/Body-Raft
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Neste contexto, os designers tiveram também que alterar as suas 

filosofias e métodos de trabalho, adotando os princípios de 

desenvolvimento sustentável.O design pode ter um papel fundamental no 

desenvolvimento sustentável, através do desenvolvimento de 

produtos/serviços e de estratégias que contribuam para o 

desenvolvimento económico, ambiental e sociocultural dos territórios 

(Eusébio, Kastenholz & Breda, 2014; Luke, 2002). Neste contexto, é 

importante projetar, não em quantidade, mas sim em qualidade, 

nomeadamente com soluções sustentáveis. Este objetivo poderá ser 

concretizado através da adoção do Slow Design.

O Slow Design é caracterizado por Faud Luke (2002) como sendo um 

conceito associado à cultura. Segundo este autor “o Slow Design é lindo, o 

Slow Design é sobre bem-estar, o Slow Design é sustentável, é durável e 

pluralista. O Slow Design oferece oportunidades inovadoras e criativas para 

os designers” (Faud Luke, 2002, p.1). Este conceito foca-se no equilíbrio 

das necessidades individuais e socioculturais com as necessidades do 

planeta. Alguns exemplos de projetos criados por designers, permitem 

perceber como é que o Slow Design se insere no mercado. Um desses 

exemplos é o “Gardening Bench” (figura 4) de Bey Jurgen. Este produto é 

feito de resíduos de plantas compactados que se degredarão com o tempo. 

Outro exemplo, também semelhante, e que evidencia, claramente, os 

princípios associados ao movimento Slow, é a cadeira “Body Raft” 

(figura 3 ) de David Trubridge, cuja sua forma orgânica convida as 

pessoas a deitarem-se, a abrandarem e a usufruírem daquele descanso de 

uma forma leve e confortável (Fuad Luke, 2002, p.3).



sociocultural

individual
ambiental

slow 
design

figura 5:  As esferas de bem-estar 
do Slow Design 
fonte: Adaptado de Faud Luke, 
2008, s.p
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O Slow Design explora estratégias sustentáveis que têm como objetivo 

contribuir para a preservação do meio ambiente e da cultura e, 

simultaneamente, para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. 

Neste contexto, Faud Luke (2002) defende que o Slow Design tem a 

capacidade de abranger diversas áreas, como o “design for need”, 

“design for society”, “design emotion” e o design centrado no 

consumidor. A adoção dos princípios deste movimento nos trabalhos de 

design é considerada relevante, não só para a valorização do design na 

atualidade, como também para o setor empresarial, ao se desenvolverem 

modelos de negócios e produtos centrados nas necessidades dos 

consumidores (Faud Luke, 2002).

Sendo o princípio filosófico orientador do Slow Design equilibrar as 

necessidades socioculturais e individuais com a preservação ambiental, 

segundo Faud Luke (2008, s.p.), existem três princípios que orientam este 

movimento: (i) o bem-estar individual; (ii) o bem-estar sociocultural e (iii) 

o bem-estar ambiental. A representação gráfica desta trilogia de 

princípios (figura 5) evidencia, claramente, que a implementação do Slow 

Design em projetos de valorização territorial contribuirá para o bem-estar 

individual, sociocultural e ambiental. O bem-estar individual é atingido 

pelo facto de este movimento estimular a relação das pessoas com o 

tempo, com o consumo e com a natureza. Por sua vez, o bem-estar 

sociocultural é obtido através da valorização dos recursos culturais do 

território e do estímulo da economia local. Por fim, o bem-estar 

ambiental será alcançado através da adoção de métodos de 

sustentabilidade ambiental no desenvolvimento de produtos e estratégias 

(Mena, 2018 citado por Lopes, 2018).
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Nos projetos de Slow Design, em primeiro lugar projeta-se para as 

pessoas, e só depois para o comércio, procurando sempre, um equilibro 

entre o local e o global e entre o social e o ambiental. Este movimento 

pretende também contribuir para uma sociedade menos materialista 

(Luke, 2008). Segundo Luke (2008), é possível identificar seis princípios 

que estão na base Slow Design e que devem nortear os trabalhos 

desenvolvidos pelos designers, designadamente:

(i) Revelar: o Slow Design pretende incluir elementos que pertencem ao 

quotidiano de muitas pessoas, incluindo também materiais e processos 

tradicionais que podem ser facilmente esquecidos e ignorados, podendo 

estes fatores contribuir para o desenvolvimento de artefactos e projetos/

serviços com interesse para o mercado;

(ii) Expandir: explorar as potencialidades dos artefactos, procurando 

novas funcionalidades, e desenvolvendo novos atributos;

(iii) Refletir: apelar ao consumo de uma forma ponderada e refletida, 

promovendo a contemplação;

(iv) Integrar: estimular processos de open source, incentivando desta 

forma a colaboração, a cooperação e a troca de informação sobre 

projetos, criando uma base de trabalho sólida;

(v) Participar: incentivar os atores a tornarem-se participantes 

ativos no processo de design, partilhando ideias e opiniões de forma a 

contribuir para uma evolução das comunidades e para a promoção da 

responsabilidade social;

(vi) Evoluir: "o Slow Design reconhece que experiências mais ricas podem 

surgir de uma maturação a longo prazo de artefatos, ambientes e sistemas. 

Olhando para além das necessidades e circunstâncias dos dias atuais, os 

projetos lentos são agentes de mudança (comportamentais)." Luke (2008, 

p.7)
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Os princípios do Slow Design têm sido adotados em vários projetos 

de desenvolvimento e também na área da investigação. A criação do 

laboratório de investigação Slow Lab, é um desses exemplos (Vieira, 

2016). Este laboratório “promove novas ideias e abordagens através da 

colaboração das comunidades, de forma a estimular redes de cooperação. 

Estes trabalham para terem um impacto positivo na vida dos cidadãos, das 

comunidades e do planeta, contribuindo para uma vida mais sustentável” 

(“SlowLab”, 2016; citado por Vieira, 2016).

Tal como o Slow Lab pretende estimular redes e criar impactos positivos 

na sociedade, nas comunidade e no planeta, também o projeto que se 

pretende desenvolver nesta dissertação, que tem como base o projeto de 

investigação TWINE, se insere no conceito de Slow Design, não só porque 

um dos principais objetivos do projeto é proporcionar aos enoturistas 

momentos de tempo para pensar, refletir e usufruir da experiência, mas, 

também, porque o projeto pretende dinamizar comunidades, espaços 

esquecidos e fortalecer as economias locais através de serviços e 

estratégias que se orientam por princípios de desenvolvimento 

sustentável. Acontece que para que o designer possa desenvolver essas 

estratégias, necessita de conhecer os elementos identitários de um 

território ou lugar.
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Os territórios possuem elementos identitários que são cruciais para a 

elaboração de um projeto de valorização desses territórios. Neste 

contexto, nesta secção é apresentado o conceito de capital territorial, com 

o objetivo de perceber como poderão ser identificados os 

elementos identitários dos territórios. Segundo Krucken (2009, p. 34) o 

capital territorial corresponde aos elementos distintivos de um 

território, ou seja, remete para aquilo que constitui a riqueza do 

território, nomeadamente, património paisagístico, histórico, cultural, 

atividades, conhecimento tradicional, entre outros elementos. Neste 

contexto, o capital territorial estimula a competitividade territorial, ao ser 

trabalhado através de estratégias de valorização.

O capital territorial poderá ser trabalhado e explorado através do design 

estratégico. Este tipo de design tem como objetivos beneficiar tanto 

produtores como consumidores, valorizando o capital territorial e o 

capital social, procurando a sustentabilidade a longo prazo (Krucken, 

2009). Neste contexto, o design estratégico implica uma mudança de 

paradigma, através do desenvolvimento de sinergias entre atores, 

fortalecendo a capacidade de competição no mercado local e global. A 

criação de redes entre os diferentes atores permite potencializar o capital 

territorial de forma diferenciadora e dinâmica.

De acordo com a literatura (Laboratório Europeu Leader, 1999; citado por 

Krucken, 2009, p. 36), o capital territorial pode ser analisado a partir de 

oito fundamentos, nomeadamente: (i) os recursos físicos e a sua gestão; 

(ii) a cultura e a identidade do território; (iii) os recursos humanos 

(know-how implícito e explícito e as competências); (iv) as instituições 

locais, as organizações políticas e os atores comunitários (instituições que 

contribuem para a gestão do território); (v) as atividades empresariais; 

(vi) os mercados e as relações externas; (vii) a imagem e (viii) a perceção 

do território. Nesta dissertação assume especial relevância os recursos 

físicos, a cultura e a identidade do território. Neste contexto, relacionado 

com o conceito de capital territorial é abordado também o conceito 

terroir, uma vez que o capital territorial integra uma componente 

intangível do território.

 Conceito Terroir 
e Capital Territorial



De acordo com Tonietto (2007, p.8) a origem do termo terroir está no 

latim popular“territorium” (que significava pedaço de terra) com as 

mudanças linguísticas a palavra mudou para tieroir, tioroer e finalmente 

para terroir. Atualmente, este conceito abrange o produto, o território e a 

sociedade que o produz (Krucken, 2009, p.31). Por sua vez, alguns 

geógrafos franceses definem este conceito como sendo “o conjunto de 

terras sob a ação de uma coletividade social congregada por relações 

familiares e culturais e por tradições de defesa comum e de solidariedade de 

exploração de seus produtos” (Arruda & Silva, 2017:85). Krucken (2009, 

p.32) define terroir como sendo “um território caracterizado pela 

interação com o homem ao longo dos anos, cujos recursos e produtos são 

fortemente determinados pelas condições edafo-climáticas e culturais”. 

Neste contexto, terroir poderá ser definido como sendo um espaço 

geográfico complexo que poderá ser caracterizado recorrendo a três 

perspetivas: (i) um território com as suas condições edafoclimáticas; (ii) 

um ambiente com os seus conhecimentos e práticas e (iii), por último, um 

conjunto de tradições e costumes desse dado território (Brodhag, 2000 

citado por Krucken, 2009, p.32).

figura 6:  Imagens ilustrativas do 
conceito terroir
fontes imagens: 
https://unsplash.com-D
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Segundo Krucken (2009) o conceito na língua portuguesa que mais se 

aproxima do conceito francês terroir é produto local, na medida em que o 

conceito de produto local remete para a ideia de produto ligado ao 

território. No entanto, existem algumas diferenças entre estes dois 

conceitos relacionadas, principalmente, com o conteúdo simbólico, sendo 

este valor crucial devido à ligação que se estabelece entre o consumidor e 

o produto. Apesar de ambos os conceitos integrarem a capital ambiental, 

social, cultural e institucional, segundo alguns atores o capital simbólico 

está presente apenas no conceito terroir (Amilien, 2005, citado por 

Krucken, 2009, p. 32)

Tendo como base os conceitos apresentados, constata-se que o capital 

territorial promove o desenvolvimento de projetos estratégicos que 

pretendem ser implementados em territórios com potencial a nível de 

recursos locais, produção, comunidade e produtores locais. Relativamente 

ao conceito terroir, este envolve a dimensão intangível, isto é, 

caracteriza-se pela interação entre o consumidor com o produto, ou 

neste caso com o território em si. Tal como Lopes (2018, p. 34) afirma o 

conceito de terroir “tem implícito uma conotação altamente simbólica, que 

ganha visibilidade na sua capacidade de ligação do consumidor com um 

determinado produto local ou com um território específico”. Esta relação é 

discutida e avaliada na questão da valorização de produtos locais através 

do design, como se pode observar na secção seguinte.



promover a
 qualidade de: 

apoiar o 
desenvolvimento: 

apoiar a 
comunicação: 

produtos, territórios e 
processos de fabrico. 

arranjos produtivos e 
cadeia de valor 

sustentáveis

aproximando 
produtores e 

consumidores

figura 7:  As contribuições do 
design para a valorização de 
produtos locais
fonte: Elaborado pela autora com 
base em Krucken (2009, p. 18)
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A valorização de produtos locais em benefício das comunidades e das 

economias locais é, atualmente, uma temática analisada por diversos 

autores da área do design (Albino, 2014; Domingues, 2011; Krucken, 2009; 

Sousa, 2012) e também do turismo (Kastenholz, Eusébio & 

Carneiro, 2016; Madaleno, Eusébio & Varum, 2019). Para que estes 

produtos sejam desenvolvidos, valorizados e comercializados é necessário 

que se enquadrem no território em causa, que sejam organizados por 

uma rede de sistemas locais, de modo a representarem o espírito do lugar 

e a sua identidade. Estes produtos devem ser dinamizados de forma a 

proporcionar benefícios económicos para todos os atores envolvidos 

no processo. O design poderá ter um papel relevante na dinamização e 

valorização destes produtos, não só através do design de experiências e 

serviços, como, também, no desenvolvimento de estratégias de 

comunicação e promoção inovadoras. Krucken (2009) defende que o 

design pode promover a qualidade dos produtos, apoiar o seu 

desenvolvimento e dinamizar a comunicação desses produtos para os 

potenciais consumidores (figura 7).

 Valorização de
Produtos Locais 
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Quando se utiliza o design para promover a visibilidade e a qualidade dos 

produtos locais, dos territórios e dos processos de fabrico desses 

produtos, está-se a promover o desenvolvimento das economias 

locais, aumentando a sua atratividade e competitividade. Por sua vez, 

a produção destes produtos através de estratégias de desenvolvimento 

sustentável contribuirá para a criação de benefícios económicos para os 

diferentes atores que fazem parte da cadeia de valor. Por sua vez, o 

recurso a uma boa estratégia de comunicação contribuirá para a 

valorização destes produtos por parte dos consumidores, que poderão ser 

residentes dos territórios onde esses produtos são produzidos ou 

visitantes. Os produtos locais são cada vez mais valorizados pelos 

visitantes que procuram experiências diferenciadoras e memoráveis 

nas suas visitas (Kastenholz et al., 2016; Madaleno et al., 2019). Kruchen 

(2009, p. 18) defende que quando se utilizam estratégias de comunicação 

que estimulem a aproximação entre produtores e consumidores está-se a 

“intensificar as relações territoriais”

A atratividade e comercialização dos produtos locais está fortemente 

relacionada com a qualidade percebida por parte dos consumidores. 

Krucken (2009, p.26) defende que a qualidade de um produto só pode ser 

percebida e avaliada através do seu uso ou consumo, ou seja, por uma 

experiência. Sendo a qualidade percebida o resultado do valor do produto 

ou do serviço, é importante que esse produto integre seis dimensões em 

termos de valor, nomeadamente: (i) valor económico; (ii) valor funcional; 

(iii) valor emocional; (iv) valor simbólico; (v) valor social e (vi) valor 

ambiental (Krucken, 2009, p. 27-28). O valor económico baseia-se na 

relação custo-benefício para o consumidor. Em relação ao valor 

funcional é importante que o produto tenha qualidade em termos de 

origem, composição, segurança e de funcionalidade. O valor emocional, 

que pode estar associado à memória do consumidor, relativa a 

lembranças de acontecimentos passados e também em relação à 

afetividade que o consumidor pode criar com o produto através de 

perceções sensoriais. O valor simbólico relaciona-se com o sistema de 

produção, com as tradições, os rituais, a origem histórica, a simbologia do 

território e o contexto sociocultural. O valor social está relacionado com 

aspetos morais dos cidadãos, com a fidelidade e segurança nos processos 

de produção, comercialização e consumo dos produtores. Por último, mas 

não menos importante, o valor ambiental, que se relaciona com a 

veridicidade do uso sustentável dos recursos naturais na produção do 

produto (Krucken, 2009).
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A autenticidade de um produto é um elemento muito valorizado 

pelos consumidores, nomeadamente pelos visitantes (Eusébio, Carneiro, 

Kastenholz, Figueiredo, & Soares, 2017; Kastenholz et al., 2016; Madaleno 

et al., 2048, 2019). Neste contexto, uma estratégia de comunicação destes 

produtos deve incluir elementos, como por exemplo, a origem do 

produto, as características dos territórios onde os produtos são 

produzidos, as suas características técnicas, o processo de produção e 

as suas componentes (Krucken, 2009; Madaleno et al., 2019). Niemeyer 

(2007, citado por Pichler & Mello, 2012) reforça estas ideias, defendendo 

que a identidade pode ser vista nos produtos de uma forma simples e 

simultaneamente completa, recorrendo a três tipos de informações: 

(i) existência (características diferenciadoras do produto); (ii) origem 

(processo de produção e cultura associada) e (iii) qualidade (função, 

utilização e manutenção). O sucesso dos produtos locais está fortemente 

relacionado com o tipo de estratégias utilizadas para a sua dinamização e 

promoção. Krucken (2009) destaca oito ações relevantes para a 

valorização de produtos locais:

(i) Reconhecer (analisar o local onde o produto é produzido, a sua 

história, características associadas ao território e à comunidade 

envolvente, nomeadamente a sua identidade, características climáticas, o 

espírito do lugar, elementos paisagísticos, o património material e 

imaterial, a suas tradições, história e a sua economia local);

(ii) Ativar (integrar competências, apostar na criação de redes e 

interações entre os diferentes atores do processo);

(iii) Comunicar (transmitir de forma acessível as qualidades locais 

presentes nos produtos, como por exemplo o modo de produção, a 

história e a origem);

(iv) Proteger (fortalecer a imagem do território de uma forma clara e 

coesa, valorizando e protegendo o património material e imaterial e 

estabelecendo relações entre os produtores locais e os consumidores);

(v) Apoiar (valorizar o saber-fazer tradicional, procurar formas de 

integrar a inovação tecnológica, através da criação de plataformas de 

intermediação entre os produtores e os consumidores, e procurar fontes 

de financiamento que possam contribuir para o desenvolvimento de 

soluções inovadoras);
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(vi) Promover (procurar apoio para fortalecer e reconstruir espaços e 

territórios e diferenciar os produtos locais com base na sua identidade, 

sem prejudicar a comunidade local e sensibilizar os empresários locais e 

as entidades públicas da necessidade de contribuírem para a melhoria da 

qualidade de vida das comunidades, procurando alcançar formas 

sustentáveis de usar os recursos e fortalecer a produção de produtos 

locais);

(vii) Desenvolver (apostar em novos produtos e serviços baseados nos 

recursos que valorizam o território e os atores envolvidos);

(viii) Consolidar (desenvolver redes no território, podendo assim facilitar 

o acesso ao produto par parte dos consumidores, promover relações entre 

os atores e apostar nas novas tecnologias para desenvolver, promover e 

comercializar os produtos locais).

Seguindo esta linha de pensamento, defende-se, nesta dissertação, que 

o design deve ter um papel de mediador entre “a produção, o consumo, a 

tradição e a inovação, as qualidades locais e as relações globais” (Krucken, 

2009:17). Ao tratar da divulgação de produtos locais o designer pode ter 

um papel muito importante nas ações de reconhecimento, promoção, 

comunicação, proteção, no apoio aos atores envolvidos e no 

desenvolvimento de produtos e serviços. Da mesma forma, Costa (2016, 

p.58) afirma que na área do design é “necessário identificar e tornar 

reconhecíveis os valores e atributos para promover os recursos do território, 

valorizando o património cultural imaterial que se relaciona com elementos 

simbólicos que produzem “marcas” e “identidades”, com elevado potencial 

de internacionalização”. O design é um conhecimento a não dispensar 

em territórios que pretendam desenvolver a sua economia local a partir 

dos seus recursos endógenos. O vinho é um produto local com grande 

tradição histórica no nosso país e de grande relevância económica para 

muitos territórios. Estes territórios beneficiam economicamente através 

da sua produção e comercialização deste produto. No entanto, o potencial 

do vinho para a criação de valor para os territórios ultrapassa largamente 

as áreas da produção e comercialização, o vinho, o seu processo de 

produção, e os produtos que lhe estão associados são cada vez mais 

valorizados pelos visitantes (Afonso, Silva, Gonçalves, & Duarte, 2018; 

Kastenholz et al., 2016). Neste contexto, no capítulo seguinte será 

analisada a relação entre design e enoturismo.
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fonte: https://unsplash.com



Uma breve introdução ao conceito de Enoturismo;
A relevância do enoturismo para o desenvolvimento dos territórios:
Mercado do enoturismo: perfil, motivações e comportamento de viagem dos enoturistas;
As experiências dos enoturistas nos espaços vinhateiros;
Sensações e emoções em experiências enoturistas;
Design como catalisador para a experiência; 
 Estratégias de comunicação utilizadas no enoturismo;
 Design para a valorização e diferenciação de Territórios de Enoturismo; 
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Para fortalecer a imagem do território, é 
fundamental valorizar e proteger o 

património material e imaterial. 
-KRUCKEN, 2009, P.62
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fonte: https://unsplash.com

Neste capítulo apresentam-se alguns conceitos relacionados com a área 

de aplicação desta dissertação (o enoturismo), fornecendo desta forma 

informação pertinente para o desenvolvimento e para a contextualização 

do projeto que se pretende desenvolver. Sendo esta uma dissertação que 

está a ser desenvolvida na área do design, considerou-se pertinente 

incluir neste capítulo alguns conceitos de enoturismo e enoturista, 

seguindo-se a apresentação dos resultados de alguns estudos que avaliam 

o perfil do enoturista e os fatores que influenciam a experiência turística 

em territórios de enoturismo. O capítulo termina com a uma breve 

reflexão de como o design pode valorizar e diferenciar destinos e 

territórios associados ao enoturismo.
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A atividade vitivinícola está inteiramente ligada ao 

passado. Segundo Johnson’s (1989 citado por Costa, 2014, 

p.132) os primeiros cidadãos interessados neste produto 

foram os romanos com elevados status que possuíam casas 

de campo para cultivarem com orgulho as vinhas, 

fabricando simultaneamente pequenas quantidades de 

vinho que eram utilizadas para autoconsumo, para 

socializar com amigos e para oferecer às suas visitas. Nessa 

altura, ainda não se usava o conceito de turismo. Com o 

decorrer do tempo, o turismo foi ganhando forma, com o 

desenvolvimento desta área e consequentemente das 

atividades relacionadas com o lazer, conhecer lugares, 

culturas, natureza, monumentos e espaços associados a 

caves e adegas deu origem ao conceito enoturismo, na 

década 90 (Costa, 2014, p.133). Quando se utilizam os 

recursos associados ao vinho de um território para 

promover a visitação desses territórios está-se a contribuir 

para o desenvolvimento de um tipo de turismo que na 

literatura é designado por enoturismo. Desta forma, o 

enoturismo é a combinação da indústria dos vinhos com a 

indústria turística (Gómez, Pratt & Molina, 2018; Afonso, 

Silva, Gonçalves & Duarte, 2018). 
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Uma breve introdução
ao conceito de Enoturismo 
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 Na literatura existem várias definições deste produto turístico. Por 

exemplo, Hall, Sharples, Cambourne e Macionis (2000) referem que o 

enoturismo pode ser definido pela visita a vinhas, adegas, eventos e 

festivais associados ao vinho, demonstrações e provas de vinhos, em que 

conhecer e provar os atributos do vinho de uma região são os principais 

fatores de motivação de quem procura territórios vinhateiros. Por sua 

vez, Charters e Ali-Knight (2002) referem que o enoturismo pode ser 

definido como uma viagem que tem como objetivo obter experiências 

em regiões vinhateiras, através dos produtos relacionados com o vinho e 

também conhecer a cultura e os estilos de vida desses territórios. Desta 

forma, podemos considerar que o enoturismo integra a deslocação de 

pessoas para territórios, localizados fora do ambiente habitual dessas 

pessoas, onde a produção do vinho é o principal recurso turístico. A 

visitação destes territórios tem como objetivo conhecer, não só a 

produção do vinho e todas as atividades que lhe estão associadas, como 

também a cultura e os modos de vida desses territórios, isto é, os 

elementos que integram o capital territorial.

Muitas vezes a visita às vinhas e às adegas, onde os proprietários 

explicam o processo de fabricação, os vinhos que produzem, as suas 

caraterísticas e também onde ocorrem provas de vinhos, são os elementos 

principais de uma experiência enoturística. Consequentemente, através 

desta experiência os sentidos e as emoções são estimulados, o que 

contribui para a existência de experiências autênticas.

Em termos de origem, alguns autores (ex: Bridge, 2017, p. 681) 

referem que este produto teve a sua génese na década de setenta do 

século anterior, em Napa (Califórnia). Por sua vez, em 1975, a Taylors 

abriu um centro de visitas, sendo este um marco importante no 

desenvolvimento do enoturismo. No entanto, apenas nas últimas décadas 

a utilização do vinho como um recurso turístico começou a proliferar em 

vários países que possuem uma grande riqueza vitivinícola.
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Vários estudos referem que o enoturismo é um produto turístico em 

crescimento (Afonso, et al., 2018; Byrd et al., 2017; Bruwer & Rue-

ger-Muck, 2018; Eustice, McCole & Rutty, 2019; Gómez et al., 2018). O 

enoturismo tem um papel muito relevante no desenvolvimento regional, 

principalmente no desenvolvimento de zonas rurais (Afonso et al., 2018), 

muitas vezes com poucas oportunidades em termos de crescimento 

económico. O enoturismo contribui para a criação de emprego e para a 

geração de rendimento, sendo uma fonte adicional de receitas para os 

produtores de vinho e para outras atividades económicas que lhe 

estão associadas (Afonso et al., 2018). Consequentemente, o enoturismo 

poderá ter um papel muito importante para a fixação de pessoas nesses 

territórios, evitando o isolamento, envelhecimento da população e o seu 

esquecimento (Eustice et al., 2019). Este tipo de turismo, ao valorizar os 

recursos endógenos e culturais de um território, tem ainda o potencial 

de contribuir para o desenvolvimento social e cultural desses territórios 

(Santos, 2018).

De acordo com Eustice et al. (2019) o desenvolvimento do enoturismo em 

territórios vinhateiros contribui para um aumento da permanência dos 

visitantes nesses territórios, originando um acréscimo dos gastos 

turísticos e consequentemente um aumento nos rendimentos dos 

produtores de vinho e de todos os prestadores de produtos e serviços 

turísticos que são envolvidos numa viagem turística. Bridge (2017) 

sustenta esta conclusão referindo que a ideia de abrir portas, contar a 

história de um espaço vinhateiro e a interação com os visitantes, são 

atividades muito estimulantes para os produtores. Para o enoturista, 

este tipo de experiências proporciona conhecimento e enriquecimento 

cultural (Byrd et al.,2016). Estes visitantes preferem destinos sossegados 

e tranquilos, tentando “fugir” da confusão das cidades. Desta forma, o 

desenvolvimento do enoturismo poderá contribuir, por um lado, para a 

diminuição do turismo de massas que já é visível em muitas cidades e, 

por outro, para o desenvolvimento de territórios rurais, onde as 

oportunidades de desenvolvimento económico, muitas vezes, são 

escassas, como é o caso das áreas rurais localizadas no interior de 

Portugal (Eusébio et al., 2014; Popp & McCole, 2014).

  A relevância do Enoturismo
para o desenvolvimento
dos territórios 
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Em termos económicos, o enoturismo contribui não apenas para 

aindústria do vinho, como também para a indústria do turismo. Os 

produtores de vinhos encontram no enoturismo uma oportunidade para 

aumentarem as suas receitas. Segundo Getz & Brown (2006) o enoturismo 

é uma atividade que, não só desenvolve o turismo e todas as atividades 

que lhe estão associadas, como também, permite desenvolver a produção 

de vinhos, contribuindo para uma divulgação deste produto junto de 

potenciais consumidores e mesmo de investidores. Uma vez que quando 

um visitante se desloca, por exemplo, a uma adega e prova uma 

determinada marca de vinho ele fica a conhecer esse vinho e se ficar 

satisfeito poderá recomendar esse vinho aos seus familiares e amigos e 

comprá-lo, posteriormente, no seu local de residência (Brás et al., 2012; 

Leri & Theodoridis, 2019).

Neste contexto, o enoturismo é uma atividade muito importante para 

quintas e adegas, funcionando como um canal de distribuição 

importante e um elemento fundamental na cadeia de valor do produtor 

(Leri & Theodoridis, 2019). Byrd et al (2014, p. 22) reforçam esta ideia, 

referindo que quando os produtores de vinhos oferecem serviços 

complementares ao enoturista (exemplos: visitadas guiadas, provas de 

vinhos, workshops gastronómicos), os produtores estão a divulgar a 

sua marca de uma forma diferenciadora e pessoal, contribuindo para a 

criação de uma imagem positiva dos produtos e desenvolvendo fortes 

relações com os consumidores através do consumo, degustação destes 

produtos, e de toda a logística que pode ser organizada por estes 

negócios.

Para os produtores de vinhos, o enoturismo tem implicações nos seus 

modelos de negócios. Os produtores vinícolas tiveram que se adaptar às 

mudanças e às exigências de um novo tipo de consumidores, 

diversificando as suas áreas de negócios, como por exemplo a oferta 

de alojamento, refeições e também a venda de produtos locais, o que 

permitirá ao turista usufruir de uma experiência completa e única (Brás, 

2018; Santos, 2018). No entanto, para que os produtores de vinhos 

consigam competir no mercado do enoturismo é fundamental que 

conheçam o mercado, as suas necessidades e que identifiquem os 

processos mais adequados para criarem experiências inovadoras e 

enriquecedoras (Brás, 2018).
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A produção do vinho é para o enoturismo o recurso primário de maior 

relevância. Carmichael (2005) corrobora esta ideia referindo que a 

produção de vinho é um elemento fundamental para o desenvolvimento 

dos territórios rurais, contribuindo para o desenvolvimento da 

agricultura e de outros serviços, como é o caso do turismo. Neste 

contexto, de acordo com Carmichael (2005) o aproveitamento do vinho 

para o desenvolvimento de atividades turísticas contribuirá para:

(i) Diversificação das atividades/áreas de negócio dos produtores 

de vinhos e também de outros agricultores que fornecem produtos que 

podem ser consumidos pelos visitantes;

(ii) Desenvolvimento de outras atividades e eventos relacionados 

com a cultura local e também a produção e degustação de vinhos;

(iii) Diversificação das ofertas turísticas destes territórios.

Como se pode observar pelos argumentos apresentados, o enoturismo 

também proporciona consideráveis benefícios económicos para as 

atividades que integram a indústria turística, nomeadamente alojamento, 

restauração, transportes, atividades recreativas e culturais e comércio 

local. Com base nos argumentos apresentados constata-se que os 

visitantes são uma mais valia para os territórios vinhateiros, não só 

porque contribuem positivamente para a produção do vinho e de outros 

produtos agrícolas, como também, podem influenciar de forma direta 

ou indireta a inovação destes locais através das despesas que realizam 

nestes territórios. Alguns estudos (ex: Murray & Kline, 2015) referem 

que os enoturistas tendem a gastar mais nos territórios visitados do que 

os turistas que procuram produtos massificados, o que é benéfico para o 

desenvolvimento económico destes territórios.
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Nas últimas décadas, o enoturismo tem crescido, consideravelmente, em 

determinados destinos turísticos a nível internacional e também em 

Portugal (Afonso et al., 2018; Cambourne, 2000, Gómez et al., 2018, 

Lavandoski, Vragas-Sánchez, Pinto & Silva, 2018). No entanto, apesar de 

se assistir um aumento do enoturismo a nível mundial, este crescimento 

não é homogéneo a nível espacial, existem países onde este é já um 

produto turístico consolidado e de grande relevância e outros países 

onde o enoturismo não tem praticamente significado. Do primeiro grupo 

de países, tal como afirmam Gómez et al. (2018), fazem parte países do 

chamado “velho mundo”, onde são adotados ainda muitos dos processo 

de produção tradicional do vinho, onde se incluem países como França, 

Itália, Espanha e Portugal, e países que integram o “novo mundo”, como 

por exemplo Austrália, Estados Unidos da América e Nova Zelândia.

Cambourne (2000) afirma que o enoturismo tem vindo a crescer muito 

devido ao desenvolvimento das rotas dos vinhos. Em países como, 

Estados Unidos da América, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, 

França, Argentina, Itália, Espanha e Portugal, onde a produção do vinho 

tem uma grande relevância, foram desenvolvidas várias rotas de vinhos 

e também várias ofertas relacionadas com o enoturismo (Santos, 2018). O 

desenvolvimento destas rotas e o aumento da visitação de territórios 

vinhateiros por turistas que procuram experiências relacionadas com o 

produto vinho, contribuiu para o desenvolvimento de infraestruturas e 

de novos negócios, o que originou um aumento da população empregada 

nesses territórios. 
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figura 8: Evolução da produção de 
vinho a nível mundial
fonte: Elaborado pela autora com 
base em OIV (2018)
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Estas dinâmicas contribuíram para a revitalização de áreas rurais através 

da criação de unidades de alojamentos, restaurantes, produção e 

comercialização de produtos locais, desenvolvimento de eventos 

culturais, preservação e manutenção dos espaços vinhateiros, criação/

aproveitamento de caves e desenvolvimento de atividades tendo como 

base os recursos culturais dos territórios. Neste contexto, estas regiões 

começaram a desenvolver estratégias para satisfazer as necessidades de 

um mercado em crescimento e que procura experiências enriquecedoras 

em atividades relacionadas com o vinho.

Em termos de evolução da produção mundial de vinho, entre o período 

de 2000 a 2018 (figura 8), é possível verificar que a produção de vinho 

teve algumas oscilações entre 2004 e 2005, em 2013 e 2014 e em 2017 e 

2018, não se tendo verificado, no entanto, um crescimento considerável 

neste período. Neste contexto, a aposta dos produtores de vinho em 

atividades de enoturismo poderá ser importante para o crescimento e 

sustentação dos seus negócios.



produção de vinho em milhões de hectolitros 

<2 de 8 a 15 de 15 a 25de 2 a 4 de 4 a 8 >25

figura 9: Distribuição espacial da 
produção de vinho, em 2018
fonte: Elaborado pela autora com 
base em OIV (2018)
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Apesar de não existirem dados que nos permitam quantificar a relevância 

do enoturismo a nível global, existem alguns dados parciais que 

evidenciam a dinâmica que esta atividade está a assumir. De acordo com 

Gómez et al. (2018), na Califórnia, cerca de 21 milhões de visitantes e 2 

biliões de dólares de receitas são gerados anualmente pela indústria do 

vinho, sendo responsável por cerca de 47 552 empregos. Afonso et al. 

(2018) referem que na região espanhola (Rioja) o enoturismo nos últimos 

anos registou taxas de crescimento da ordem dos 13,8%. Estes autores 

referem, também, que em França, em 2015, o número de enoturistas foi 

de 2,5 milhões e prevê-se que este número aumente para 4 milhões.

Um dos acontecimentos que teve um grande impacte no desenvolvimento 

do enoturismo a nível internacional foi o primeiro congresso 

internacional sobre enoturismo que se realizou na Austrália, em 1998. Os 

objetivos deste congresso eram incentivar uma reflexão sobre o tema e 

criar estratégias para o planeamento e envolvimento dos atores 

(Costa, 2014, p.133). Desde esta data que na Austrália existe uma 

estratégia nacional de enoturismo que vai até 2020, sendo repensada de 

5 em 5 anos (Costa, 2014, p.133). Atualmente, Austrália,  E.U.A, Espanha, 

França,  Itália eAlemanha são os principais produtores de vinho, como 

podemos verificar na figura 9.
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especial dos portugueses, fazendo parte de seu 
cotidiano, quer seja nos momentos de lazer, 
quer seja relacionado com o seu trabalho e 
sustento, e, muitas vezes, em ambos os 
momentos.
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De acordo com as estatísticas da Organização Internacional da Vinha e 

do Vinho (OIV, 2018), Portugal é um dos principais países produtores de 

vinho nível mundial (Fig. 11). Além disso, de acordo com o IVV (2018, 

citado por Turismo de Portugal, 2019), em Portugal existem mais de 190 

mil hectares de vinha, 31 denominações de origem protegida, 14 

denominações de indicação geográfica e mais de 250 castas autóctones, o 

que faz com que Portugal ocupe, atualmente:

- o 11º lugar na produção de vinho a nível mundial;

- o 8º lugar na exportação mundial de vinho engarrafado;

- o 3º lugar em termos de variedade de castas autóctones.

A importância do vinho e do cultivo do vinho para os portugueses é 

demonstrado por Brambilla (2015, p.65) ao referir que:

 

Relativamente à qualidade do vinho, é de destacar que os vinhos 

Portugueses são considerados vinhos de alta qualidade, recebendo, com 

frequência, vários prémios a nível internacional. Segundo Cavaco (2005), 

a qualidade dos vinhos portugueses está fortemente relacionada com 

fatores edafo-climáticos (clima, solos, variedades de castas, entre outros) 

(citado por Brambilla, 2017, p. 66).
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Apesar da grande riqueza e diversidade vinícola existente em Portugal, 

infelizmente o nosso país ainda não é um destino de referência mundial 

na área do enoturismo (Turismo de Portugal, 2019). No entanto, neste 

momento existem todos os ingredientes para se vir a tornar um destino 

de referência internacional, caso sejam adotadas estratégias que

 valorizem este recurso e o capital territorial dos territórios vinícolas 

existentes no país.

Em Portugal, o enoturismo é, atualmente, uma área de negócio 

fortemente valorizada pelo setor público e também pelo setor 

empresarial. Este produto integra a estratégia de turismo 2027 – aprovada 

pela resolução de Conselho de Ministros nº 134/2017 de 27 de setembro 

(Turismo de Portugal, 2019). Este documento é o referencial estratégico 

para o turismo em Portugal nas próximas décadas. O enoturismo faz 

parte de um dos ativos qualificados – “Gastronomia & Vinhos” definidos 

nesta estratégia. Neste contexto, foi desenvolvido pelo Turismo de 

Portugal um “Programa de Ação para o Enoturismo 2019-2021” (Turismo 

de Portugal 2019). Através deste plano de ação pretende-se:

(i) Proporcionar um referencial estratégico para o desenvolvimento do 

Enoturismo em Portugal;

(ii) Potenciar o cross-selling entre «vinho» e «turismo»;

(iii) Induzir boas práticas nos agentes do enoturismo;

(iv) Contribuir para a estruturação e valorização de destinos e de rotas 

de enoturismo;

(v) Identificar e operacionalizar projetos que permitam qualificar, 

valorizar e projetar o enoturismo nacional (Turismo de Portugal, 2019).

A aposta no enoturismo está relacionada com o facto de existir oferta 

para o desenvolvimento deste produto praticamente em todo o território 

nacional. O vinho e a sua produção fazem parte da identidade de muitos 

destinos, sendo necessário a sua preservação e valorização. Por outro 

lado, o desenvolvimento do enoturismo permitirá diminuir a 

sazonalidade da atividade turística em Portugal e a concentração espacial 

do turismo.

 



vinhos de qualidade reconhecida 

paisagens vinhateiras

gastronomia 

vinoterapia 

festivais, feiras e eventos 

recursos humanos

centros de interpretação

museus do vinho e da vinha

caves, adegas, enotecas

quintas e agroturismo

enoturismo

figura 10: Recursos chave para o 
desenvolvimento de enoturismo
fonte: Turismo de Portugal, 2019, 
fonte ícones: Elaborados pela 
autora  
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A maioria dos territórios vitivinícolas são territórios de baixa densidade, 

com uma população envelhecida e com poucas atividades económicas. 

Neste contexto, a aposta no enoturismo contribuirá para a revitalização 

destas áreas rurais e para que possa existir uma diminuição das 

desigualdades territoriais em termos de desenvolvimento que existem no 

nosso país.

Segundo o “Programa de Ação para o Enoturismo 2019-2021”, em 

Portugal existem os recursos (figura 10) relevantes para o 

desenvolvimento do enoturismo que devem ser valorizados através de 

estratégias que impulsionem o trabalho em rede (envolvimento dos 

atores), a dinamização de rotas e a aposta em estratégias de comunicação 

adequadas tanto para o mercado nacional como para o mercado 

internacional.

 



Importância regional do 
enoturismo em Portugal 
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figura 11: Evolução da produção 
de vinho nas regiões vitivinícolas 
da Região Centro
fonte: Elaborado pela autora com 
base em IVV, IP (2019)
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Como já foi referido, quase todo o território nacional apresenta 

recursos relevantes para o desenvolvimento de Enoturismo. Douro, 

Minho, Trás-os-Montes,  Bairrada,  Dão, Beira Interior, Alentejo e a 

península de Setúbal são as regiões vitivinícolas mais conhecidas em 

Portugal. Destas regiões, a região do Douro é a que apresenta maior 

dinamismo em termos de enoturismo, sendo já uma região muito 

conhecida a nível nacional e internacional. O Alentejo tem também 

registado uma dinâmica muito interessante em termos de produção de 

vinhos e de enoturismo. Segundo Lavandoski et al. (2018) a rota dos 

vinhos do Alentejo integra 263 produtores de vinhos e 97 retalhistas, 

ocupando uma área de 21 000 hectares de vinha.

Na Região Centro de Portugal estão localizadas as 3 regiões que fazem 

parte do projeto TWINE (Bairrada, Dão e Beira Interior). Em termos de 

evolução da produção de vinho destas 3 regiões (figura 11), observa-se 

um decréscimo, tendo esse decréscimo sido mais acentuado nas regiões 

do Dão e da Beira Interior. Neste contexto, a aposta em atividades de 

enoturismo nestas regiões poderá revitalizar não só a indústria do vinho 

como também a indústria do turismo. 
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O desenvolvimento de uma estratégia de design de valorização das rotas 

de enoturismo, utilizando ferramentas do design, implica o conhecimento 

de quem procura este produto, porque o procura e como o procura. De 

acordo com o estudo de revisão de estudos de enoturismo realizado por 

Gómez et al. (2018), têm sido publicados vários estudos que analisam o 

mercado de enoturismo em vários países, principalmente Austrália, E. 

U.A, Canada, Espanha e Nova Zelândia (exemplos: Afonso et al., 2018; 

Bruwer & Thach, 2013; Bruwer & Alant, 2009; Bruwer & Rueger-Muck, 

2018; Byrd et al., 2017; Eustice et al., 2019; Gu & Huang, 2018). Um

número muito limitado de estudos tem sido realizado em Portugal 

(exemplos: Lavandoski et al., 2018; Ramos, Santos & Almeida, 2018) e não 

se conhece nenhum estudo publicado que analise o mercado do 

enoturismo na Região Centro de Portugal. Desta forma, optou-se por 

utilizar os estudos que têm sido realizados a nível internacional para dar 

resposta às questões enunciadas.

Quem procura produtos de enoturismo?

A literatura evidencia que existem algumas diferenças no perfil dos 

visitantes de regiões vinícolas. Por exemplo, enquanto que alguns estudos 

referem que este produto é procurado tanto por homens como por 

mulheres (Bruwer & Alant, 2009; Bruwer & Rueger-Muck, 2018), em 

alguns estudos publicados a proporção das mulheres na amostra dos 

inquiridos é superior à dos homens (Bruwer & Thach, 2013; Byrd et al., 

2017; Eustice et al., 2019; Popp & McCole, 2014).Se relativamente ao 

género não existe consenso na literatura, em relação ao nível de 

habilitações literárias e, também, em termos de rendimento, os estudos 

revelam que os enoturistas apresentam níveis de habilitações literárias 

elevados e são detentores de altos rendimentos (Bruwer & Thach, 2013; 

Bruwer & Rueger-Muck, 2018; Byrd et al., 2017; Gu & Huang, 2018; Popp 

& McCole, 2014).

Em termos de idade, os estudos publicados revelam que grande parte dos 

visitantes que procuram produtos de enoturismo integram a geração X 

(pessoas nascidas entre 1960 e 1970) e a geração milenar (pessoas que 

nasceram entre 1980 e 1999) (Bruwer & Thach, 2013; Bruwer & 

Rueger-Muck, 2018).Com base nos estudos referidos, a figura 12 

representa o perfil dos enoturistas.

 Mercado do enoturismo: 
perfil, motivações e comportamento
de viagem dos enoturistas 



perfil do enoturista

homens e 
mulheres

geração x e
geração milenar

elevadas 
habilitações 

literárias

elevado 
rendimento

figura 12: Perfil dos enoturistas (gráfico 
adaptado)
fonte: Elaborado pela autora com base 
em Afonso et al., 2018; Bruwer & Alant 
(2009); Bruwer & Rueger-Muck, (2018); 
Bruwer & Thach (2013); Byrd et al. (2017); 
Eustice et al. (2019) Popp e McCole (2014)
fonte da imagem: https://unsplash.com
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Porque procuram produtos de enoturismo?

As motivações em turismo têm sido uma área muito estudada na 

literatura em turismo. Neste contexto, diferentes terminologias e 

classificações têm sido utilizadas para classificar os motivos que 

influenciam os visitantes a adquirir produtos turísticos (Afonso et al., 

2018). Uma das classificações das motivações muito utilizada em turismo 

consiste em classificar as motivações em: intrínsecas (internas) e 

extrínsecas (externas). Por sua vez, Crompton (1979) classifica as 

motivações em fatores Push e fatores Pull. As características 

intrínsecas (características sociopsicológicas) correspondem aos motivos 

Push, enquanto que as caraterísticas dos destinos correspondem aos 

fatores Pull (motivações extrínsecas). No caso do enoturismo, os 

enoturistas são “empurrados” (fatores Push) pelas necessidades 

intrínsecas (ex: escape, aumentar conhecimentos, relaxamento e 

prestigio) e “puxados” (fatores Pull) pelas características dos destinos (ex: 

clima, paisagens atraentes, vinhas,adegas, festivais de vinhos) e pelos 

benefícios que essas características lhes proporcionarão (Afonso, et al., 

2018).

Alguns dos estudos que têm analisado os motivos de viagem dos 

enoturistas (ex: Byrd, Canziani, Hsieh, Debbage, & Sonmez, 2016) 

sugerem que estes visitantes procuram através das suas viagens 

aumentar os seus conhecimentos em termos de vinhos, modos de 

produção, gastronomia, cultura e obter experiências memoráveis para 

recordar. Outro fator importa na escolha dos enoturistas, são lugares 

sossegados e tranquilos, estes consumidores procuram então, fugir da 

confusão da cidade que faz parte da sua rotina diária (Byrd, Canziani, 

Hsieh, Debbage, & Sonmez, 2016).

Na perspetiva de Popp e McCole (2014) os enoturistas procuram várias 

experiências quando viajam. Deste modo, para o turista uma viagem com 

várias ofertas e destinos reduz o risco de deceção, aumentando assim a 

possibilidade de ficarem satisfeitos com as férias que realizam.
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O estudo realizado por Getz & Brown (2006) evidenciou que os 

enoturistas selecionam os seus destinos tendo como base os seguintes 

elementos: (i) paisagens; (ii) características das adegas; (iii) diversidade 

de locais, atrações e atividades; (iv) profissionalismo dos funcionários 

das adegas e (v) oferta de excursões. O estudo desenvolvido por Chartes 

& Ali.Knight, (2002) (citado por Byrd, et al, 2014, p. 23) demonstrou 

que enoturista é normalmente uma pessoa que gosta de vinhos, que dá 

relevância às características das adegas, ao local onde se situam as adegas 

e à presença de funcionários experientes. Para Byrd et al. (2014), os 

principais fatores que influenciam a visitação de espaços vinícolas são: (i) 

os produtos vinícolas e a possibilidade de existirem experiências de 

degustação; (ii) as características das adegas; (iii) a existência de 

oportunidades de aprendizagem; (iv) os eventos e atividades de 

entretenimento existentes na região; (v) o ambiente natural e a paisagem; 

(vi) a existência de locais que permitam atividades de relaxamento; (vii) 

os serviços turísticos existentes e (viii) a hospitalidade dos residentes.

Alguns estudos classificam, também, as motivações dos enoturistas em: 

(i) motivações primárias e (ii) motivações secundárias (ex. Afonso et al., 

2018). As motivações primárias estão relacionadas com o vinho e 

consistem no interesse em comprar e provar vinho. Por sua vez, as 

motivações secundárias estão mais relacionadas com o desejo de 

relaxamento, socialização, conhecer novas paisagens, territórios e 

culturas.

Com base nos resultados dos estudos referidos é possível observar que 

os enoturistas procuram destinos que lhe permitam aumentar os seus 

conhecimentos, não só relacionados com o vinho como também com a 

cultura local, procurando destinos com base na possibilidade de 

existir degustação do vinho, na qualidade do vinho, na gastronomia, na 

qualidade do serviço e nas características das adegas. No entanto, estes 

turistas também valorizam as atrações culturais, as atrações naturais 

(exemplo: paisagens) e a hospitalidade dos residentes. Na figura 13 estão 

representadas as motivações referidas na literatura como sendo as mais 

importantes para explicar a visitação de espaços vinhateiros.



provar vinho
Fonte: Afonso et al. (2018); Bruwer e Alant 

(2009); Bruwer e Rueger-Muck (2018)

conhecer os produtores de vinhos
Fonte: Afonso et al. (2018); Bruwer e Rueger-Muck (2018)

comprar vinho
Fonte: Afonso et al. (2018); Bruwer e Alant (2009)

aumentar o conhecimento sobre 
vinhos e viticultura
Fonte: Afonso et al. (2018); Bruwer e Alant (2009

aumentar o conhecimento sobre 
o processo de produção dos 
vinhos
Fonte: Afonso et al. (2018); Bruwer e 
Rueger-Muck (2018)

aprender como apreciar vinho
Fonte: Afonso et al. (2018)

participar em atividades diferentes / 
adquirir novas experiências
Fonte: Afonso et al. (2018); Bruwer et Alant (2009)

sair da rotina
Fonte: Afonso et al. (2018); Bruwer e Alant (2009; Bruwer 

e Rueger-Muck (2018)

socializar
Fonte: Afonso et al. (2018); Bruwer e Alant (2009)

relaxar
Fonte: Bruwer e Alant (2009)

visitar vinhas, adegas e caves
Fonte: Afonso et al. (2018)

participar em workshops 
relacionados com o vinho

Fonte: Afonso et al. (2018)

participar em festivais 
de vinho

Fonte: Bruwer e Alant (2009); Bruwer e 

Rueger-Muck (2018)

apreciar a paisagem / visitar 
espaços rurais
Fonte: Bruwer e Alant (2009); Bruwer e 

Rueger-Muck (2018)

experienciar a atmosfera 
envolvente

Fonte: Bruwer e Alant (2009); Bruwer e 

Rueger-Muck (2018)

compra de merchandise 
relacionado com as vinícolas
Fonte: Bruwer e Rueger-Muck (2018)
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figura 13: Motivações dos 
enoturistas de acordo com a literatura
fonte: Elabora pela autora 
fonte das imagens:
https://unsplash.com
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98 %

degustação de vinho e 
de gastronomia local

90 %

visita a espaços 
vinhateiros

24 %
visita a atrações

 culturais e ambientais

19 %
experiências 

gastronómicas 
exclusivas em 

restarantes

12 %
outras actividades

10 %
workshops de 

culinária

7 %
visitas às vinhas

 e adega

figura 14: Atividades realizadas 
pelos enoturistas de acordo com 
Stone et al. (2017)
fonte: Elaborado pela autora 
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restaurantes
s

Como as pessoas procuram produtos de enoturismo?

Quem procura o enoturismo poderá ser excursionista ou turista, ou seja, 

podem pernoitar no destino ou fazerem visitas só por um dia. (Byrd, 

Canziani, Hsieh, Debate, Sonmez, 2014, p.20).Em termos de planeamento 

das visitas, alguns estudos referem (ex: Bruwer & Alant, 2009) que um 

número considerável de visitantes não planeia com muita antecedência 

as suas visitas a regiões de enoturismo. A maioria dos visitantes destes 

territórios tende a viajar em grupo (Bruwer e Alant, 2009; Bruwer & 

Thach, 2013; ) e repetem com alguma frequência a sua visita (Bruwer & 

Thach, 2013).

Em termos de atividades realizadas durante as viagens, o estudo 

desenvolvido por Stone, Wolf e Prozzi (2017) nos Estados Unidos, onde 

foi aplicado um questionário a 570 turistas, demonstrou que as atividades 

relacionadas com o vinho e a gastronomia local são as mais 

praticadas, seguindo-se a realização de visitas a espaços vinhateiros, a 

visita a atrações culturais e ambientais e experiências gastronómicas em 

restaurantes, como se pode observar na figura 14.

Por sua vez, Gu e Huang (2018) no estudo que realizaram sobre o perfil 

dos enoturistas chineses verificaram que as atividades mais 

frequentemente realizadas por ordem decrescente de importância eram: 

visitar vinhas; provar/degustar vinhos, comprar vinhos, visitar 

adegas, jantar em restaurantes das vinícolas, participar em atividades que 

permitam aumentar os conhecimentos sobre vinhos, comprar produtos 

locais em festivais e outros eventos temáticos sobre vinhos.



D
ESIG

N
 E EN

O
T

U
R

ISM
O

Departamento de Comunicação e Arte | Universidade de Aveiro | 63

Segundo Vieira (2016), a compreensão de um local ocorre, não só devido 

ao conhecimento do local, da comunidade, dos costumes e de todas as 

atividades existentes nesse local, mas também, através das várias 

experiências que se vivenciam nesse local, possibilitando compreeender o 

que se poderá designar de “espírito de lugar” (Shulz, 2006).

Na perspetiva de Shulz (2006), um lugar é mais do que uma localização 

abstrata, lugar é uma totalidade constituída de coisas concretas que 

possuem substância material, forma, textura e cor. Segundo este autor, 

estas características definem a essência de um lugar. Neste contexto, 

considera-se que todas estas características devem ser avaliadas em 

espaços vinhateiros, e que esses espaços transmitam a ideia de 

acolhimento e que consigam transmitir sensações associadas às 

experiências vinícolas.

Tal como Shulz (2006, p. 451) afirma, ambientes diferentes exigem ações 

também diferentes, como por exemplo, um habitat tem de ser “protetor”, 

um escritório tem de ser “prático”, um salão de baile deve ser “festivo” e 

uma igreja deve ser “solene”. Tendo como base a perspetiva de Shulz, 

considera-se que os lugares vinhateiras devem ser protegidos e, por 

exemplo, as quintas e adegas desses lugares devem ser acolhedoras para 

que os visitantes adquiram experiências memoráveis. Por outro lado, o 

novo turista procura vivenciar experiências em diferentes lugares (Shulz, 

2006). A perspetiva de Shulz poderá ser aplicada a territórios de 

enoturismo. Neste contexto, os responsáveis pelo desenvolvimento de 

atividades de enoturismo em espaços vinhateiros devem ter a 

sensibilidade e a preocupação de criarem lugares adequados à ação e 

também ao perfil do enoturista. Como Shulz (2006, p.445) refere: 

“As funções não são inter-humanas e similares, mesmo as mais básicas 

como dormir e comer, se são de diferentes maneiras requerem lugares 

que possuam propriedades diferentes/diversas, de acordo com diferentes 

tradições culturais e as diferentes condições ambientais.”

Segundo Alves (2007), o “espírito de lugar” deve estar fortemente 

relacionado com a identidade do território a que esse lugar pertence. 

Segundo este autor:

 A experiência do lugar em 
espaços vinhateiros



O espírito do lugar está então intimamente 

ligado à identidade de um território, a qual 

incorpora os aspetos que definem o que ele 

é para os diferentes públicos, ou seja, a 

personalidade. Mas também se refere ao 

que ele representa como aspiração, isto é o 

que será no futuro. Desta forma, a 

identidade diz fundamentalmente 

respeito ao conjunto de perceções dos 

diferentes atores sociais em presença num 

território.

-ALVES, 2007, p. 4
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Experiência é um termo que abrange as 

diferentes maneiras, por intermédio das 

quais uma pessoa conhece e constrói a 

realidade. Essas maneiras variam desde os 

sentidos mais diretos e passivos como o 

olfato, paladar e tato, até a perceção visual, 

ativa e a maneira indireta de simbolização.

-TUAN

fonte: https://unsplash.com
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Existe, assim, consenso na literatura de que o “espírito de lugar” deve 

estar sempre ligado à identidade do território e às características e 

potencialidades desse território. Quando isso não acontece, o lugar 

pode-se encontrar descontextualizado e até pouco aproveitado, dando a 

ideia de que o território não tem uma identidade forte culturalmente, 

historicamente e até a nível de bens e produtos. Deste modo, é 

importante refletir e perceber como é que um lugar pode oferecer uma 

experiência única para os turistas, para que a experiência seja rica é 

necessário que proporcione um conjunto de emoções.

Os lugares podem ser autênticos, e essa autenticidade reflete-se na sua 

identidade cultural, espacial e social. Quando os lugares proporcionam a 

interação entre visitantes e a comunidade local, observa-se a presença de 

um elemento diferenciador destes lugares, muito importante e valorizado 

nas experiências turísticas (Kastenholz, Carneiro & Eusébio, 2018), 

principalmente em experiências enoturistas. Neste contexto, os 

responsáveis pelo desenvolvimento de atividades de enoturismo devem 

apostar em atividades que deixem uma marca nos participantes, através 

da autenticidade do lugar, da singularidade da experiência e das 

sensações que o enoturista poderá sentir, isto é, essas atividades devem 

contribuir para que os enoturistas obtenham experiências memoráveis. 

Importa então perceber os conceitos de experiência e de experiência em 

territórios vinhateiros.

Segundo Tuan (2013, p.17) a experiência poderá ser definida da seguinte 

forma:
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Para Tuan (2013), a experiência é o resultado da sensação, da perceção 

e da conceção. Afirmando mesmo que quanto mais intensas são as 

emoções mais cor tem a experiência, da mesma forma que quanto mais 

pensamento está presente nestas experiências, incluindo também as 

sensações primárias, mais intensa e marcante será essa experiência. Deste 

modo, “experienciar é aprender” (Tuan, 2013, 18). Neste contexto, usar o 

pensamento é uma forma de aprender e assimilar conhecimentos que 

podemos adquirir ao longo de uma experiência em territórios vinhateiros. 

Por exemplo, aprender todo o processo de produção de vinho, conhecer 

e diferenciar as castas existentes num espaço vinícola, participar em 

atividades como a vindima, transporte da uva e esmagamento da uva, são 

atividades que poderão ser oferecidas em espaços vinhateiros aos turistas 

que criarão sensações memoráveis e diferenciadoras de outras atividades 

turísticas. 

Por outro lado, estas atividades também contribuem para o aumento dos 

conhecimentos dos visitantes, contribuindo, assim, para o seu 

enriquecimento pessoal e, simultaneamente, para o enriquecimento da 

sua experiência turística. As sensações sentidas pelos enoturistas, quando 

são positivas, terão uma grande influência na obtenção de 

experiências memoráveis. O designer poderá ter um papel muito 

importante na obtenção dessas experiências, nomeadamente através 

do design de um plano estratégico, ou mesmo do design de um serviço, 

que forneça uma experiência rica em conhecimento, partilha e contacto 

com a comunidade local. Tal como Vieira (2016, p.55) afirma: “O papel do 

Design é fundamental no que diz respeito à implementação de condições em 

que a experiência do utilizador é melhorada e o espírito de lugar emerge”. 

De forma a que o design obtenha a informação relevante para desenhar 

um serviço que contribua para que os enoturistas obtenham experiências 

memoráveis é importante perceber as características desses serviços, as 

sensações e as emoções dos turistas em experiências de enoturismo.
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Muitos autores afirmam ser importante perceber o comportamento do 

enoturista ao longo da experiência. A experiência dos serviços em 

espaços vinhateiros é definida como uma série de momentos 

interativos entre o cliente e os serviços. Essa experiência pessoal implica 

um envolvimento do consumidor a nível emocional, espiritual, físico, 

sensorial e racional. Esta experiência pode ser influenciada pelainteração 

com os prestadores de serviços e residentes e também a interação com 

os outros visitantes (Kastenholz et al., 2018), e pelo ambiente. Tal como 

Farinha (2017, p.63) afirma: “as políticas territoriais atuais, cada vez mais, 

procuram potenciar as relações de lugares com as pessoas explorando os 

sentidos humanos: o olhar, o sentir, o degustar, o descobrir”.

A visão, olfato, tato e a degustação estão frequentemente na base da 

escolha de uma marca, produto ou serviço. Segundo Krishna (2011), o uso 

de estímulos sensoriais no marketing tem sido frequente, devido à 

importância desses estímulos para influenciar o comportamento, a 

perceção e o envolvimento dos consumidores (citado por Hultén, 2013).

As experiências turísticas são marcadas por sensações e emoções (Ali 

et al., 2016). Os sentidos são ferramentas que possibilitam a recolha de 

um processo experimental, adquirindo assim informação e sensações 

que ajudam a definir a sua qualidade presencial nestes lugares. Tal como 

Sparks (2007) afirma, o enoturismo é descrito como uma experiência de 

consumo altamente hedonista, cuja avaliação envolve uma componente 

emocional. Quanto às emoções do consumidor, estas são definidas como 

reações positivas ou negativas, através de estados mentais e surgem como 

consequência da prática de atividades, eventos, ou até de experiências 

pontuais (Bagozzi et al, 1999). O recurso aos sentidos (figura 15) permite 

obter um conjunto de sensações que têm um papel muito importante na 

formação de emoções positivas ou negativas durante a aquisição de 

produtos de enoturismo. Segundo Getz (2000) existem cinco práticas 

sensoriais que são vividas por parte dos visitantes em experiências 

enoturistas:

 Sensações e emoções em 
experiências enoturistas
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splash.com

paladar
Degustação de vinhos, da gastronomia típica da região e oportunidade de 

conhecer os produtos locais.

visão
A visão permite assimilar memórias fotográficas, todos os contrastes e 

pormenores característicos da região são possíveis de serem observados 

através desta sensação. Alguns desses registos são nomeadamente as vinhas 

com o fundo azul do céu, as cores do vinho, as festividades tradicionais e a 

arquitetura paisagista da região.

audição
Sons característicos de espaços vinícolas, como por exemplo, o som do vinho a 

ser engarrafado, o som do espumante quando é aberto, sons transmitidos pela 

produção do vinho nas adegas através das máquinas, sons que traduzem a 

tranquilidade dos meios rurais onde se localizam os espaços vinhateiros.

olfacto
O cheiro é uma sensação muito útil neste 

tipo de experiências, é adquirido através do 

cheiro das terras e das uvas, do ar puro da 

natureza, dos solos molhados, das adegas, das 

caves onde são guardados os vinhos em 

pipas, das refeições típicas e do vinho quando 

já está na fase final, do servir à mesa.

tato
O contacto com os produtos locais, 

nomeadamente as uvas, todo o processo de 

vinificação, as vindimas, o copo e o abrir da 

garrafa.

paladar
Degustação de vinhos, da gastronomia típica da região e oportunidade de 

conhecer os produtos locais.

visão
A visão permite assimilar memórias fotográficas, todos os contrastes e 

pormenores característicos da região são possíveis de serem observados 

através desta sensação. Alguns desses registos são nomeadamente as vinhas 

com o fundo azul do céu, as cores do vinho, as festividades tradicionais e a 

arquitetura paisagista da região.

audição
Sons característicos de espaços vinícolas, como por exemplo, o som do vinho a 

ser engarrafado, o som do espumante quando é aberto, sons transmitidos pela 

produção do vinho nas adegas através das máquinas, sons que traduzem a 

tranquilidade dos meios rurais onde se localizam os espaços vinhateiros.

olfacto
O cheiro é uma sensação muito útil neste 

tipo de experiências, é adquirido através do 

cheiro das terras e das uvas, do ar puro da 

natureza, dos solos molhados, das adegas, das 

caves onde são guardados os vinhos em 

pipas, das refeições típicas e do vinho quando 

já está na fase final, do servir à mesa.

tato
O contacto com os produtos locais, 

nomeadamente as uvas, todo o processo de 

vinificação, as vindimas, o copo e o abrir da 

garrafa.
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paladar
Degustação de vinhos, da gastronomia típica da região e oportunidade de 

conhecer os produtos locais.

visão
A visão permite assimilar memórias fotográficas, todos os contrastes e 

pormenores característicos da região são possíveis de serem observados 

através desta sensação. Alguns desses registos são nomeadamente as vinhas 

com o fundo azul do céu, as cores do vinho, as festividades tradicionais e a 

arquitetura paisagista da região.

audição
Sons característicos de espaços vinícolas, como por exemplo, o som do vinho a 

ser engarrafado, o som do espumante quando é aberto, sons transmitidos pela 

produção do vinho nas adegas através das máquinas, sons que traduzem a 

tranquilidade dos meios rurais onde se localizam os espaços vinhateiros.

olfacto
O cheiro é uma sensação muito útil neste 

tipo de experiências, é adquirido através do 

cheiro das terras e das uvas, do ar puro da 

natureza, dos solos molhados, das adegas, das 

caves onde são guardados os vinhos em 

pipas, das refeições típicas e do vinho quando 

já está na fase final, do servir à mesa.

tato
O contacto com os produtos locais, 

nomeadamente as uvas, todo o processo de 

vinificação, as vindimas, o copo e o abrir da 

garrafa.

paladar
Degustação de vinhos, da gastronomia típica da região e oportunidade de 

conhecer os produtos locais.

visão
A visão permite assimilar memórias fotográficas, todos os contrastes e 

pormenores característicos da região são possíveis de serem observados 

através desta sensação. Alguns desses registos são nomeadamente as vinhas 

com o fundo azul do céu, as cores do vinho, as festividades tradicionais e a 

arquitetura paisagista da região.

audição
Sons característicos de espaços vinícolas, como por exemplo, o som do vinho a 

ser engarrafado, o som do espumante quando é aberto, sons transmitidos pela 

produção do vinho nas adegas através das máquinas, sons que traduzem a 

tranquilidade dos meios rurais onde se localizam os espaços vinhateiros.

olfacto
O cheiro é uma sensação muito útil neste 

tipo de experiências, é adquirido através do 

cheiro das terras e das uvas, do ar puro da 

natureza, dos solos molhados, das adegas, das 

caves onde são guardados os vinhos em 

pipas, das refeições típicas e do vinho quando 

já está na fase final, do servir à mesa.

tato
O contacto com os produtos locais, 

nomeadamente as uvas, todo o processo de 

vinificação, as vindimas, o copo e o abrir da 

garrafa.
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O conjunto das sensações descritas poderá ter um papel muito 

importante na obtenção de emoções positivas e, consequentemente, na 

obtenção de experiências memoráveis na aquisição de produtos de 

enoturismo. Os enoturistas poderão guardar estas sensações na sua 

memória. O saborear do vinho e dos produtos locais, a observação de 

paisagens vinícolas, o ouvir os sons característicos da produção do vinho, 

ou até do abrir de uma garrafa, a participação nas vindimas ou produção 

do vinho, e, por último, o cheiro das terras com as vinhas e das caves 

onde se armazena o vinho, são sensações que permitem uma 

aproximação com estes lugares. A criação de memórias fotográficas e 

simultaneamente o relembrar memórias passadas associadas a este tipo 

de atividades, pode deixar uma marca intensa no enoturista e na sua 

experiência de visitação destes territórios. Tal como Tuan (2013, p.19) 

afirma, a visão é um processo seletivo e criativo em que os estímulos 

ambientais são organizados em estruturas fluentes que fornecem sinais 

significativos ao órgão apropriado.

Tendo como base as reflexões apresentadas, é possível concluir que os 

recursos endógenos existentes em espaços vinhateiros oferecem 

múltiplos estímulos sensoriais que são muito importantes para a criação 

de experiências diferenciadoras que atraem os visitantes.

Consequentemente, um projeto que utilize as ferramentas do design para 

desenvolver o enoturismo em territórios vinhateiros, como é o caso do 

projeto que se pretende desenvolver nesta dissertação – projeto TWINE, 

deve trabalhar estas sensações. Neste contexto, na seção seguinte 

apresenta-se uma reflexão de como é que o design poderá ser um 

elemento catalisador de experiências de enoturismo.



 Design como catalisador 
para a experiência 
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O turismo é uma área rica em experiências. Consequentemente, 

dentro do turismo produtos associados a territórios rurais, como é o caso 

do enoturismo, têm ganhado relevância nas últimas décadas, como foi 

descrito anteriormente. No entanto, o desenvolvimento sustentável 

destes produtos implica a criação de projetos inovadores e 

diferenciadores, como se pretende que seja o projeto TWINE. Neste 

contexto, nesta secção pretende-se apresentar algumas reflexões sobre 

como é que o design pode atuar nas experiências dos enoturistas, sem ser 

invasivo. Alves (2007) afirma que na atualidade existe uma forte 

concorrência, que obriga os territórios a adotarem abordagens e 

metodologias de gestão estratégica, como forma de tornarem mais 

atrativos e, consequentemente, mais competitivos.

Atualmente, as novas tecnologias permitem dar a conhecer experiências, 

serviços, produtos e lugares sem ser necessário a deslocação dos 

potenciais consumidores para esses territórios. Segundo Vieira (2006) o 

uso de plataformas/web/apps é cada vez mais frequente para dar a 

conhecer serviços ou para adquirir produtos. Através de uma boa 

comunicação é possível dar a conhecer as atividades que visitantes 

podem vivenciar quando adquirem produtos de enoturismo. No 

entanto, a obtenção de experiências autênticas e diferenciadoras implica 

a visitação desses territórios. Desta forma, os meios de comunicação que 

poderão ser desenvolvidos através de um designer devem apresentar de 

forma rigorosa, persuasiva as caraterísticas dos territórios vinhateiros e 

as atividades de enoturismo que os visitantes poderão realizar. Bodker e 

Browing (2013) defendem que para ser possível conhecer e compreender 

o local é essencial experienciá-lo e vivencia-lo, de forma a que as pessoas 

possam criar uma simbologia e uma opinião sobre o lugar que estão a 

visitar.

A experiência será intensificada quando existe uma vontade por parte dos 

visitantes de conhecer lugares, de experimentar atividades e de aumentar 

os seus conhecimentos. O design é essencial na elaboração de condições 

que permitam a experiência ser rica e diferenciada aos olhos do 

enoturista. Segundo Freire (2009), o aparecimento da área design de 

experiências surge na era pós-industrial, quando a elaboração e 

desenvolvimento de projetos passam de produtos para serviços. 

Atualmente, o design é uma área que pretende projetar os processos e 

sistemas que apoiam essas experiências (Freire, 2009).
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Vários autores defendem que o design é uma área que tem a capacidade 

de produzir e implementar propostas e espaços com ambientes 

adequados consoante as experiências e as temáticas envolvidas, o design 

poderá contribuir para a obtenção de experiências enriquecedoras por 

parte dos visitantes.

Bauchanan (1985) afirma que os designers ao desenvolverem novos 

produtos ou serviços para um público-alvo, têm a capacidade de 

influenciar a ação dos indivíduos e comunidades. O designer para além 

de desenvolver um objeto tende a desenvolver um argumento persuasivo. 

Este autor afirma que existem três elementos que estão presentes nesse 

argumento: as qualidades relacionadas com o pensamento tecnológico, o 

caráter moral (ethos) e por último as emoções que provocam nos 

consumidores (Bauchanan, 1985). Estes elementos podem ajudar a criar 

uma linha de pensamento para o desenvolvimento do projeto TWINE e a 

perceber quais os elementos que se devem ter em conta quando se 

projetam serviços e experiências para os enoturistas. Segundo Freire 

(2009), a qualidade das experiências depende se as experiências são 

envolventes e bem-sucedidas.

De acordo com McLellan (2000) o design para a experiência tem como 

objetivo “orquestrar experiências que sejam funcionais, determinadas, 

envolventes, atraentes e memoráveis” (citado por Freire, 2009, p.40).

Na área do turismo, a experiência turística é uma temática que tem sido 

muito trabalhada relacionada com vários tipos de produtos turísticos. 

Conhecer as experiências turísticas é conhecer a forma como os 

indivíduos atribuem significado às suas ações (experiências vividas) 

(Kastenholz, Lima & Sousa, 2012). Um dos trabalhos que é referência 

nesta área é o trabalho de Pine e Gilmore (1999) sobre economia de 

experiências. Estes autores propõem este conceito como um paradigma 

emergente para melhorar a performance das indústrias, incluindo da 

indústria do turismo (Oh, Flore & Jeoung, 2007). De acordo com a 

perspetiva destes autores, quando uma pessoa paga um serviço, ele 

compra um conjunto de atividades intangíveis, realizadas por esse 

serviço, mas quando o consumidor paga uma experiência, ele paga para 

ter oportunidade de aproveitar o tempo da melhor forma (Pine e Gilmore, 

1999).
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O modelo proposto por Pine & Gilmore (1999) têm sido utilizado em 

vários estudos na área do turismo (Oh et al., 2007), nomeadamente para 

identificar as dimensões que devem ser avaliadas para analisar a 

experiência turística. Segundo Pine e Gilmore (1999) as experiências 

mais ricas incluem quatro dimensões: (i) entretenimento; (ii) educacional 

(aprender coisas novas); (iii) estética e (iv) escapismo (fuga do 

quotidiano). Estas dimensões quando estão presentes em viagens de 

enoturismo contribuirão para a obtenção de experiências memoráveis e 

diferenciadoras. 

A questão que se coloca aos responsáveis pelo design para a 

experiência é identificar, por exemplo, o que poderá ser realizado num 

destino turístico, como por exemplo num destino de enoturismo, para 

maximizar estas dimensões da experiência turística. Questões como: O 

que pode ser feito para melhorar a estética da experiência de um 

enoturista? O que um enoturista pode aprender com as atividades que 

estão a ser oferecidas nos destinos de enoturismo? Que atividades 

poderão ser desenvolvidas para melhorar as competências de um 

enoturista? Como se poderá tornar uma experiência turística mais ativa 

e criativa, devem estar presentes nos trabalhos desenvolvidos na área de 

design para a experiência.

O design para a experiência de enoturismo requer identificar todas as 

ações que devem ser realizadas e como poderão ser realizadas para 

contribuir para a obtenção de experiências memoráveis e 

enriquecedoras. O design para a experiência (ou design de experiências) 

pode estar associado a estratégias que possam potencializar dinâmicas, 

serviços e experiências. Tal como Mclellan (2006, p. 62) afirma, “o design 

de experiência está relacionado com a criação de um ponto ideal para um 

objetivo e um contexto especifico”.



Uma outra atividade que tem vindo a ganhar relevância na criação de 

experiências turísticas autênticas, memoráveis e diferenciadoras, e 

consequentemente, que também deve ser considerada no design de 

experiências, é a criação de histórias relacionadas com os recursos 

turísticos dos destinos, o chamado stortelling. Muitos autores (Mclellan, 

2000) afirmam que as histórias são um elemento essencial na criação 

de experiências. Para Schank (1991) o pensamento está dependente da 

narrativa e da compreensão da história (citado por Mclellan, 2000). Laurel 

(1991) afirma, também, que o contar histórias para apresentar ações é 

um dos elementos importantes para o design de experiências (citado por 

Mclellan 2000). Neste contexto, defende-se que o storytelling poderá ser 

um elemento de grande relevância no design de experiências de 

enoturismo.

Após este debate de perspectivas de diferentes autores, conclui-se que só 

é possível criar um serviço diferenciador se existir uma reflexão 

aprofundada do que se pretende, do contexto, de questões que possam 

resolver entraves e perceber  que tipo de experiências podem ser 

vivênciadas em espaços vinhateiros. Para que os potenciais enoturistas 

possam obter informação sobre os espaços, que pretendem visitar e sobre  

as suas atrações, é necessário que os agentes de desenvolvimento do 

enoturismo apostem em estratégias de comunicação apelativas e 

assertivas. Neste contexto, no capítulo seguinte serão apresentadas 

algumas estratégias de comunicação frequentemente utilizadas no âmbito 

do enoturismo. O design poderá ter um papel fundamental no 

desenvolvimento dessas estratégias de comunicação.
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De acordo com a literatura são utilizados vários canais de comunicação 

entre os produtores e os consumidores de enoturismo. Com o objeto de 

identificar as estratégias de comunicação que deverão ser utilizadas para 

aumentar a visitação de regiões de enoturismo, nesta secção serão 

identificadas as fontes de informação que são utilizadas com maior 

frequência pelos enoturistas, analisando estudos que foram realizadas 

sobre a perspetiva da procura, e os canais de comunicação mais 

frequentemente utilizados pelos agentes da oferta de regiões de 

enoturismo, analisando estudos que foram realizados sobre a perspetiva 

da oferta.

Fontes de informação utilizadas pelos enoturistas

Segundo Bruwer e Johnson (2010), a opção de visitar espaços ligados ao 

enoturismo é semelhante à opção de visitar uma atração turística ou um 

destino para férias, esta decisão normalmente envolve uma procura de 

informação antes de se realizar a visita e também durante a visita. Devido 

às características dos produtos turísticos, nomeadamente a sua 

intangibilidade, e ao elevado risco emocional e risco financeiro associado 

à compra de viagens turísticas, os visitantes, normalmente, procuram 

obter informação credível e atualizada sobre os territórios que pretendem 

visitar recorrendo a várias fontes de informação (Bruwer & Thach, 2013). 

Na literatura em turismo é frequente a distinção entre comunicação 

“formal” (utilização de canais oficiais) e comunicação “informal” 

(utilização de canais não oficiais) (Bruwer & Thach, 2013). Do primeiro 

grupo fazem parte, por exemplo, cartazes, revistas, websites, mapas e 

flyers. Enquanto que do segundo grupo fazem parte a experiência pessoal 

e a recomendação (Word-of-Mouth - WOM) (Bruwer & Thach (2013).

Com o desenvolvimento da Internet ocorreram alterações consideráveis 

na forma como os produtores de enoturismo comunicam com os 

consumidores, nas fontes de informação utilizadas pelos 

enoturistas e na forma como os enoturistas divulgam as experiências 

adquiridas (Bruwer & Thach, 2013). Tanto os websites dos agentes da 

oferta turística, como as redes sociais (ex: Facebook e Twitter) e 

plataformas de reservas e avaliação (ex: Booking e tripAdvisor) têm tido 

um papel muito relevante na área do enoturismo (Bruwer & Thach, 2013; 

Kim et al., 2013; Byrd et al., 2017). O desenvolvimento das redes socais 

tem contribuído, também, para a proliferação do WOM eletrónico, 

quando os enoturistas, partilham as suas opiniões e experiências.

 Estratégias de comunicação
 utilizadas no enoturismo



recomendações 
de familiares e amigos

recomendações 
dos agentes da 
oferta turística

televisão, internet, 
rádio e anúncio de notícias 

outdoors, cartazes, 
revistas

avaliações 
formais de 
especialistas 

tv, jornais, revistas

guia de adegas, guia 
oficiais de viagem, 

guias da região e 
postos de turism,

pessoais ou 
sociais

imprensados espaços 
enoturistas

fornecidas
pela região

tradicionais

informações
fornecidas pelas

empresas de enoturismo

site, flyers, 
contactos 

fontes de infromação
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figura 16: Fontes de informação 
usadas pelos enoturistas de acor-
do com Byrd et al. (2017)
fonte: Elaborado pela autora 
com base em Byrd et al. (2017)
fonte das imagens: https://un-
splash.com

o
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Também as revistas especificas sobre os vinhos têm sido utilizadas como 

canal de comunicação de produtos de enoturismo. Por exemplo, 

segundo Bridge (2017) atualmente há a tendência das revistas do vinho, 

como por exemplo a revista The Wine Spectator, apresentarem conteúdos 

não apenas relacionados com os vinho mas também com outros 

elementos que fazem parte do enoturismo, como é o caso da 

gastronomia, cultura e estilos de vida dos territórios vinhateiros e 

viagens. Esta tendência é geral e praticamente quase todas as revistas 

relacionadas com vinhos têm uma secção direcionada para viagens em 

territórios vinhateiros.

No estudo realizado por Bruwer e Thach (2013) para avaliar as fontes de 

informação utilizadas pelos enoturistas nos E.U.A, observou-se que as 

fontes de informação mais utilizadas, por ordem decrescente de 

importância, foram: WOM (familiares, amigos, colegas); brochuras e 

mapas; experiência anterior; Internet (Websites da região ou dos 

produtores de vinhos); centros de informação turística e artigos de 

revistas ou jornais. Por sua vez, as fontes menos utilizadas foram guias de 

viagem ou agentes de viagem e programas de televisão. Byrd et al. (2017) 

categorizou as fontes de informação utilizadas pelos enoturistas em cinco 

grupos (ver figura 16).
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Brochuras da empresa

Feiras Nacionais de Vinhos

Feiras Internacionais de Vinhos

Presença em Eventos

Educ. Jornalistas

Educ. Op. Tour

Brochura Rotas dos Vinhos

Publicidade/anúncios

Revistas

Site ERT

Brochuras ERT/ARPT

79 % 13 % 8 %

58 % 35 % 7 %

51 % 28 % 21 %

7 %43 % 50 % 

23 %28% 43 % 

35 %38 %27 %

39 %46 %24 %

36 %44 %20 %

32 %50%18 %

50 %34 %16 %

52 %34 %13 %

utilização regular

utilização pontual

não utiliza

figura 17: Meios utilizados na 
promoção dos serviços da
unidade
fonte: Elabora pela autora com 
base em Turismo de Portugal 
(2014)
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Canais de comunicação utilizados pelos agentes da oferta de 

produtos de enoturismo

Existe um número muito limitado de estudos que analisa os canais de 

comunicação utilizados pelos agentes da oferta de produtos de 

enoturismo. Nesta dissertação descrevem-se de forma sumária os 

resultados de um estudo realizado pelo Turismo de Portugal (2014) junto 

das unidades de enoturismo. Neste estudo constatou-se que as fontes de 

informação mais usadas (ver figura 17) na promoção dos serviços das 

unidades de enoturismo inquiridas, são brochuras das empresas (79%), 

participação em Feiras Nacionais de vinhos (58%) e a participação em 

Feiras Internacionais (51%). A realização de visitas educacionais com 

jornalistas ou com operadores turísticos são meios de promoção ainda 

pouco utilizados pelas unidades de enoturismo.

Após esta análise, concluí-se que é importante desenvolver cartazes, 

flyers, e criar estratégias de forma a que as empresas de enoturismo, 

adegas e caves estejam presentes em eventos e feiras associadas à 

promoção dos vinhos e de atividades turísticas. Outro meio de 

comunicação relevante e de fácil acesso são os websites, estas páginas 

devem conter as atividades turísticas que o projeto irá desenvolver.



 Design para a valorização
 e diferenciação de territórios 
de enoturismo

Do ponto de vista do design, como pode este 
atuar para valorizar as características e 
competências locais?
-CELI, FLORES & GARCIA, 2017
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É de extrema importância discutir e perceber como é possível valorizar 

um território através do design. Os territórios de enoturismo apresentam 

uma grande diversidade de recursos culturais e naturais, neste contexto 

estes recursos deverão ser utilizados para desenvolver produtos 

turísticos atrativos. O design poderá ter um papel muito importante, 

tanto no desenvolvimento desses produtos, como na comunicação desses 

produtos para o mercado potencial. Segundo Krucken et al. (2014), a 

aplicação do design a territórios, deve permitir a valorização do 

capital territorial e social, numa perspetiva de longo prazo, e a criação de 

benefícios para os produtores, consumidores e comunidade local. Neste 

contexto, Krucken (2009, p.102) defende que “Para fortalecer a imagem 

do território, é fundamental valorizar e proteger o património material e 

imaterial. Os elementos que registam as histórias e a passagem dos anos 

são testemunhos da comunidade que vive e viveu no território. Proteger o 

património também significa resguardar uma herança para os sucessores 

no uso do território. Desenvolver uma imagem clara e coesa do território 

promove, ainda, o interesse de investir em atividades comerciais e 

industriais nele situadas. O desenvolvimento do turismo local, por exemplo, 

pode favorecer e divulgar o território, atraindo visitantes e consumidores.”

Neste contexto, os designers devem ter capacidade de canalizar as

potencialidades presentes nos territórios e de promover uma atitude 

pró-ativa e colaborativa em relação aos interesses locais, de modo a que 

as inovações sejam possíveis (Krucken et al., 2014). Neste contexto, na 

figura 18 estão representadas algumas das atividades relacionadas com a 

valorização dos territórios onde os designers poderão ter um papel muito 

importante.

 

“
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Promover os produtos locais através 
da cultura do território, imprimindo 
neles uma identidade do território;

a) Identificação e exploração sustentável 
do pontencial dos recursos e das 

competências situadas no território;
 

b) Desenvolvimento de produtos e 
serviços através de um projecto, 
estratégia ou uma planeamento;

 

g) Interação com profissionais de diversas 
áreas de conhecimento e na partilha de 

informação, procurando por soluções 
inovadoras.;

h)
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c) Inovação e aperfeiçoamento do design 
local, promovendo a ligação entre a 

inovação e as tradições;

d) Promover o desenvolvimento de uma cultura 
de co-produção de valores e processos 
produtivos colaborativos;

e) Novas estratégias de interligação entre 
produtores e consumidores (redes e 
cadeias de valor);

f) Resgate de valores e da cultura 
local para desenvovler produtos a 
partir das matéras primas
disponíveis no território;

figura 18: Etapas que 
possibilitam a valorização dos 
territórios 
fonte: Elaborado pela autora 
com base em Krucken (2009)
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Através das etapas referidas na figura 18, onde observamos as etapas, é 

possível constatar que o designer tem de ter uma grande responsabilidade 

e capacidade de gestão e planeamento de um projeto para a valorização 

do território, sendo importante criar relações e interações com diversas 

instituições, produtores e consumidores e, simultaneamente, deverá focar 

os seus projetos no desenvolvimento de produtos ou serviços inovadores, 

através da utilização de elementos diferenciadores. 

Deste modo, é importante  perceber quais são os métodos e as 

ferramentas da área do design que podem ser utilizadas para mapear, 

divulgar e valorizar os produtos locais, de forma apelativa, 

diferenciadora e criativa para um determinado público alvo. É 

importante, numa fase inicial, identificar o foco do projeto, o modo de 

funcionamento, as estratégias de design utilizadas, os resultados obtidos 

e por último é, também, importante analisar a sustentabilidade ambiental, 

social, cultural e económica do projeto.

O design pode ser diferenciador na atuação em territórios. Neste 

contexto, é importante identificar as características dos territórios para 

ser possível criar estratégias que permitam a valorização do capital 

territorial e social desses territórios. É importante criar uma identidade 

do território a partir de todos os recursos culturais, dos produtos 

locais, da natureza e de todas as suas atrações. Segundo Farinha (2017), 

o conceito de território tem sido alvo de pesquisa por parte de muitos 

designers, que tentam providenciar soluções que envolvam os seus 

produtos endógenos de forma a criar sistemas de produtos e serviços que 

os possam comunicar aos consumidores. “É sabido que o processo de 

adicionar e criar valor a partir da compreensão de um dado território, 

usando o design como ferramenta é mais importante e valioso do que 

simplesmente produzir um artefacto físico por si só.” (Celi, Flore & Garcia 

2017, citado por Farinha, 2017)
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A partir de uma análise aprofundada de uma região ou apenas de um 

dado território, é possível criar estratégias que beneficiem os 

produtores de vinhos, outras empresas e outros atores locais. A interação 

entre os produtores de vinho e as empresas turísticas podem beneficiar 

a economia local, fortalecendo também o tipo de serviços ou produtos 

que podem ser oferecidos aos enoturistas. Neste contexto, é importante 

que exista um espirito empreendedor, sendo possível todos os atores 

trabalharem em conjunto, de forma a valorizar os produtos locais e os 

recursos de um dado território, através de uma visão estratégica que 

seja partilhada por todos os atores que têm um papel fundamental no 

desenvolvimento dos territórios (Krucken, 2009). A criação de redes e de 

sinergias entre todos os atores locais, com relevância no desenvolvimento 

dos territórios, é um elemento fundamental para o desenvolvimento 

sustentável desses territórios. É importante criar uma cadeia de valor, 

pois através deste conceito é possível fortalecer interações entre atores 

incluir novos atores, criar oportunidades, desenvolver produtos e serviços 

inovadores a partir da integração de todos os atores e dos recursos locais 

(Krucken, 2009).

 



fonte: https://unsplash.com
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Estudo de caso relacionado com produtos locais 
Estudos de caso relacionados com rotas
Sistematização dos contributos dos estudos de caso para o desenvolvimento projetual
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Com o objetivo de identificar elementos relevantes para o 

desenvolvimento do projeto que se pretende desenvolver nesta 

dissertação, foram analisados alguns casos de estudo que irão ser 

descritos de forma sumária nesta secção. Tendo como base o âmbito do 

projeto que se pretende desenvolver, foram identificados casos de estudos 

(figura 19) relacionados com: (i) produtos locais; (ii) rotas; (iii) websites, 

divulgação e aplicações; e (iv) marcas e identidade. Apesar de ter sido 

realizada uma pesquisa ampla e muito diversificada, neste capítulo 

apenas serão descritos projetos que se consideraram mais relevantes e 

que estão mais relacionados com o projeto que se pretende desenvolver.



produtos locais website, divulgação, 
aplicações

rotas

la route
des vins.ca

marcas e 
identidades

rota dos 
petiscos e

vinhos alentejanos

all around
douro

rota do douro

eataly

rota das
 tapas

cournish
wine
tours

winecast

kenwood

siyps

limonchelo

frank family

italy
embraces you

caves s.
domingues

liliana guerreiro

barroca

figura 19: Categorização dos 
casos de estudo
fonte: Elaborado pela autora
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* websites serão apresentados no 
capítulo do "desenvolvimento projetual".



 Estudo de caso 
relacionado com 
produtos locais 

Data de iniciação

2006

Localização do projeto

Turim, Itália

Desenvolvido por

Empreendedor Italiano Oscar Farinetti

eataly

figura 20: Página inicial do 
Website do Projecto Eataly 
fonte: (https://www.eataly.com/
us_en/).

figura 21: Aplicação desenvolvi-
da pela Eataly
fonte: http://pdf.blucher.com.
br.s3-sa-east-1.amazonaws.com

figura 22: Espaço de venda de 
produtos;
fonte: http://pdf.blucher.com.
br.s3-sa
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 Eataly (Figura 23) é a conjugação de eat mais Italy é um 

projeto que se enquadra na valorização da gastronomia, 

no desenvolvimento de um novo conceito de 

comercialização de produtos locais e também na oferta 

de atividades para os visitantes de cocriação de 

experiências relacionadas com os produtos locais.

Eataly foi desenvolvido por um empreendedor italiano 

que tinha uma grande paixão pela gastronomia italiana, 

Oscar Farinetti, que após ter vendido a cadeia de 

retalho de eletrónica que possuía, decidiu criar uma novo 

conceito para o comércio e valorização dos produtos 

locais italianos (Gupta, Addis & Page, 2015), tendo a 

sua primeira loja aberto ao público em 2007.O conceito 

desenvolvido no projeto Eataly integra três componentes 

de grande relevância para o projeto que se está a 

desenvolver nesta dissertação:

- um mercado que tende a ser uma réplica de uma 

mercado tradicional;

- restaurantes com uma oferta variada e com a 

possibilidade dos consumidores comprarem um produto 

no mercado e de o levar para ser confecionado num 

restaurante;

- uma escola de culinária, dando a possibilidade aos 

visitantes de aprender a cozinhar (Gupta, Addis & Page, 

2015).

descrição do projeto

Este projeto integra-se no conceito de slow-food, 

promovendo o consumo de produtos endógenos (Figura 

24), produzidos, muitas vezes, por produtores locais de 

pequena dimensão e com recurso a técnicas sustentáveis. 

Este projeto tem tido um grande sucesso e o seu 

conceito tem sido trabalhado como case study nas 

melhores universidades de gestão (ex: Harvard Business 

School). Atualmente, a comercialização dos produtos 

não é feita apenas em espaços físicos (os mercados), mas 

também recorrendo a uma loja virtual (Figura 21) . Como 

prova do grande sucesso deste projeto está o número 

de lojas que já existem, não só em Itália, como também 

em outros países da Europa, Ásia e Américas. Em 2017, 

existiam 18 lojas em Itália e 16 fora de Itália. O sucesso 

deste projeto está fortemente relacionada com o conceito 

inovador que integra, contribuindo para a valorização de 

produtos de grande qualidade, mas também para a oferta 

de experiências enriquecedoras e diferenciadoras.

Eataly oferece então uma experiência aos 

consumidores marcante e distinta, uma vez que comprar, 

comer e aprender fazem parte das atividades oferecidas 

pela Eataly. Para além destas ações, o facto de o espaço 

ser fora do comum e o fato de existir uma ligação do 

espaço, através dos produtos, à cultura e história da 

região onde os produtos são produzidos, faz com que 

este projeto seja inovador e de grande relevância para 

a dinamização de territórios e de produtos endógenos. 

Eataly, oferece uma experiência da cultura gastronómica 

com características particulares, podendo o designer 

atuar em diversas dimensões, como se pode observar no 

discursos de Krucken et al. (2014, p. 9)

contributos do caso de 
estudo

Data de iniciação

2006

Localização do projeto

Turim, Itália

Desenvolvido por

Empreendedor Italiano Oscar Farinetti

figura 23: Marca Eataly
fonte: (https://www.eataly.com/
us_en/).

C
A

SO
S D

E EST
U

D
O

Departamento de Comunicação e Arte | Universidade de Aveiro | 89



Partindo de uma visão global, o 
designer atua na tradução dos 
conceitos e valores da Eataly em 
cadeias de valor, sistemas de produção, 
comercialização, consumo e descarte, 
gestão de marcas, projeto de 
experiências, serviços e ambiente, 
desenvolvimento de produto, 
materiais gráficos e de mídia virtual. 

-KRUCKEN, MIRANDA, SILVA, IBARRA, SILVA, LUZ E BELLARDI, 2014, P.9
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figura 24: Produtos locais
fonte: http://pdf.blucher.com.
br.s3-sa east-1.amazonaws.com

O projeto Eataly é um exemplo muito útil para o 

desenvolvimento do projeto TWINE. As componentes 

que integram o conceito do projeto Eataly poderão ser 

dinamizadas para a comercialização e promoção dos 

produtos que são produzidos pelas regiões vinícolas 

que fazem parte do projeto Twine. A estratégia criada 

para potencializar regiões ricas em produtos locais em 

espaços dinâmicos, cuidados e bem localizados pode 

contribuir para a valorização destes territórios. Tal como 

no projeto Eataly, o projeto que pretendemos 

desenvolver preocupa-se em aproximar os turistas à 

produção de vinho, a espaços associados a essa atividade, 

e aos produtores locais, de forma a dar a conhecer o seu 

trabalho e os seus produtos de qualidade. Com isto, 

todos os atores inseridos numa comunidade ficam a 

ganhar de forma direta ou indireta com a promoção e 

comercialização de produtos locais. A criação de um 

website e de uma aplicação também irá ser desenvolvida 

no projecto TWINE, não só porque é uma forma de dar 

a conhecer os nossos serviços, as regiões vinícolas e as 

suas potencialidades, mas também pode ser uma 

ferramenta útil para vender comercializar e promover 

esses produtos.

contributos do estudo de 
caso
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análise pessoal ao projeto

pontos 
positivos

Estimula e promove produtos naturais produzidos 
com processos sustentáveis;

Valoriza os produtores locais, contribuindo para o 
desenvolvimento económico dos territórios;

Valoriza regiões ricas em produtos locais, através de 
uma estratégia diferenciadora;

Contribui para a redução de alguns custos, nomeada-
mente, estimulando a venda direta do produtor ao 
consumidor, diminuindo, desta forma, os inter-
mediários no processo de distribuição;

Oferece então uma experiência aos consumidores 
marcante e distinta;

Desenvolve um novo conceito para a comercialização 
física de produtos, o mercado tradicional, promoven-
do a cultura e história dos territórios onde são 
produzidos os produtos;

Promove atividades relevantes na área da cocriação 
de experiências, por exemplo atividades relacionadas 
com a culinária;

Oferece experiências de degustação aos clientes, 
nomeadamente, provas de vinhos.

pontos 
negativos

Oferta de mais atividades de cocriação de experiên-
cias;

Criação de parcerias com agências e operadores 
turísticos que desenvolvessem visitas às regiões 
produtoras dos produtos que são comercializados, 
contribuindo, desta forma, para o desenvolvimento 
económico dessas regiões;

Recurso a uma estratégia de comunicação e divul-
gação do projeto que promova uma maior interativi-
dade com os consumidores;

Inclusão no website do projeto de informação que é 
valorizada pelos visitantes em relação aos produtos 
locais, como por exemplo, a explicação do processo 
de produção dos produtos comercializados, as 
caraterísticas das regiões e dos produtos, utilizando 
imagens ou vídeos dinâmicos.
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Escassa oferta de mais atividades de co-criação de 
experiências;

Inexistência de criação de parcerias com agências e 
operadores turísticos  que desenvolvessem visitas às 
regiões produtoras dos produtos que são 
comercializados, contribuindo, desta forma, para o 
desenvolvimento económico dessas regiões;

Pouca interatividade com os consumidores a partir de 
uma estratégia de comunicação e ivulgação forte do 
projeto;

Escassa informação relativa ao produtos locais, como 
por exemplo, a explicação do processo de produção dos 
produtos 
comercializados, as características das regiões e dos 
pordutos, utilizando imagens ou vídeos dinâmicos. 
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Data de iniciação

2017

Localização do projeto

Lisboa

Desenvolvido por

Comissão Vitivinícola Regional Alentejana

figura 25: Mapa da Rota -2018
fonte: https://www.vinhosdoalentejo.
pt/pt/media/rota-dos-petiscos-e-vin-
hos-do-alentejo/

rota dos petiscos e vinhos 
do alentejo

figura 26: Lista de Vinhos que 
encontram para venda
fonte: https://www.vinhos-
doalentejo.pt/pt/media/rota-dos-
petiscos-e-vinhos-do-alentejo/

figura 27: Mapa da Rota-2017
fonte: https://www.vinhos-
doalentejo.pt/pt/media/rota-dos-
petiscos-e-vinhos-do-alentejo/
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figura 28: Marca Rota dos pe-
tiscos e vinhos do Alentejo
fonte:  https://www.vinhos-
doalentejo.pt/pt/media/rota-dos-
petiscos-e-vinhos-do-alentejo/

A rota dos petiscos e vinhos do Alentejo surge com o 

objetivo de promover uma das principais 

potencialidades do Alentejo, o vinho, na cidade de 

Lisboa. A rota direciona-se para um público alvo mais 

jovem com a oferta de uma viagem diferenciadora de 

sabores tradicionais do Alentejo, sem ser necessário os 

consumidores se deslocarem a esta região. O projeto 

começou por desafiar cerca de 10 restaurantes em Lisboa 

a criarem ementas juntamente com o vinho alentejano, 

dando, simultaneamente, liberdade a cada restaurante de 

escolher o produtor de vinho com quem queriam 

participar nesta atividade. Com a organização deste 

evento, é possível os consumidores terem uma 

experiência única, não só pelo convívio, mas também 

porque tiveram a possibilidade de viajar por diversas 

zonas da cidade de Lisboa, como por exemplo Belém, 

Avenida da Liberdade, Príncipe Real, entre outras. 

No ano seguinte (2018), a comissão responsável pela 

organização da rota adicionou uma novidade, para além 

da degustação de lanches tradicionais portugueses era 

também possível provar sabores de outros países. 

Segundo os autores do projeto, a Rota dos Petiscos e 

Vinhos do Alentejo foi um encontro absoluto entre a 

cultura da capital, a qualidade dos vinhos do Alentejo e a 

gastronomia tradicional portuguesa.

descrição do projeto

Apesar do desenho do mapa não ir de encontro ao que 

se pretende desenvolver nos mapas do projeto TWINE, a 

Rota dos Petiscos e do Vinho do Alentejo é um exemplo 

pertinente, devido à estratégia que é criada para 

potencializar uma região numa cidade tão populosa. Este 

projeto consegue integrar três grandes potencialidades 

de Portugal como destino turístico, gastronomia, cultura 

e vinhos. 

Todos os atores que participam neste projeto beneficiam 

de forma direta ou indireta. Os restaurantes beneficiam 

ao serem publicitados pela rota e por terem a 

oportunidade de adquirirem novos clientes, a cidade 

de Lisboa tem mais uma  atividade dinamizadora e que 

promove pontos importantes da cidade e por último os 

vinhos alentejanos são provados e reconhecidos pelos 

turistas e por consumidores que ainda não os conheciam, 

o que poderá contribuir para um aumento das vendas 

destes vinhos e também para um aumento do número de 

visitantes da região do Alentejo.

contributos do estudo de 
caso
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pontos 
positivos

Oportunidade de experienciar um produto, uma 
cidade e a gastronomia portuguesa numa só rota;

Existência de inovação no segundo ano do projeto;

Divulgação da Região do Alentejo na cidade com 
mais população do país (capital) e que é visitada por 
milhares de turistas, a custos relativamente baixos;

Diferenciação no mapa, através de ilustrações, de 
algumas das principais atrações turísticas da cidade;

Localização de cada restaurante;

pontos 
negativos

Mapa pouco preciso;

Pouca informação em relação aos restaurantes, às 
suas potencialidades e horários de abertura e fecho;

Website pouco interativo:

análise pessoal ao projeto
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figura 30:  Mapa da rota das 
Tapas em Aveiro, 2019 
fonte: https://www.vinhos-
doalentejo.pt/pt/media/rota-dos-
petiscos-e-vinhos-do-alentejo/

figura 29: Página inicial do Web-
site da Rota das Tapas,2019
fonte: https://www.vinhos-
doalentejo.pt/pt/media/rota-dos-
petiscos-e-vinhos-do-alentejo/

Data de iniciação

2013

Localização do projeto

Lisboa, Porto, Braga, 

Aveiro, Évora, Faro, Viseu, 

Castelo Branco, Caldas da Rainha

Desenvolvido por

Estrella Damm

figura 31: Legenda do mapa da 
Rota das Tapas, 2019
fonte: https://www.vinhos-
doalentejo.pt/pt/media/rota-dos-
petiscos-e-vinhos-do-alentejo/
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Data de iniciação

2013

Localização do projeto

Lisboa, Porto, Braga, 

Aveiro, Évora, Faro, Viseu, 

Castelo Branco, Caldas da Rainha

Desenvolvido por

Estrella Damm

figura 33: Partilha de fotos da 
experiência da Rota

figura 32: Marca Rota de Tapas

O mapeamento de espaços que dão a degustar a 

gastronomia e a bebida está associado ao que se pretende 

com o projeto TWINE, em especial a potencialização de 

territórios através destes serviços. A estratégia que foi 

utilizada no projeto rota das tapas para divulgar o 

projeto nas redes sociais é também uma ótima referência 

para o projeto que se vai desenvolver nesta dissertação.

A rota das tapas integra petiscos e a cerveja da marca 

Estrella Damm em mais de 200 restaurantes 

distribuídos por Portugal. Para além deste conceito existe 

um concurso que oferece a dois vencedores uma viagem 

a Barcelona e um jantar no Tickets, de Albert e Ferra 

Adrià, considerado o melhor restaurante de tapas do 

mundo. A estratégia do concurso traduz-se na marcação 

do cartão da rota no mínimo três vezes, um carimbo por 

cada menu de 3 € consumido em diferentes restaurantes, 

partilhar uma foto da experiência com o #rotadetapas no 

facebook ou no instagram, a foto com mais gostos ganha 

o concurso. Este projeto trabalha com cerca de 9 cidades: 

Porto, Aveiro, Lisboa, Braga, Évora, Faro, Viseu, Caldas 

da Rainha e Castelo Branco. Em cada cidade existem 

cerca de 20 a 30 restaurantes que fazem parte desta rota. 

No website  que (Figura 29) podemos encontrar a 

informação que nos ajuda a perceber quais os 

restaurantes que participam nesta iniciativa, a sua 

localização, os petiscos que são cozinhados em cada 

restaurante e uma secção de partilha de fotos sobre a 

experiência e o convívio que se geram em torno desta 

atividade (Figura 33). Através dos mapas (Figura 30) é 

possível perceber também os principais pontos turísticos 

das cidades que integram a rota. O trabalho de 

comunicação é também visível em flyers, nas cartas de 

ementa e nos painéis que são colocados à entrada de 

cada restaurante para a identificação deste evento. A rota 

das tapas é, então, um percurso criado a pensar em quem 

gosta de experienciar gastronomia diferente, conviver e 

saborear a cerveja.

descrição do projeto contributos do estudo de 
caso
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pontos 
positivos

Oportunidade de experienciar a gastronomia, cerveja 
e uma cidade numa só atividade;

Inovação no projeto (o número de cidades partici-
pantes foi aumentando de ano para ano);

Potencializa cidades;

Diferencia no mapa, através de imagens, equipamen-
tos e atrações;

Rigor no mapeamento, com todas as ruas descritas;

Website apelativo e simples;

Contém localização de cada restaurante, horários e a 
descrição de cada petisco em cada restaurante;

Dinamização de um concurso, que é uma oportuni-
dade para dar a conhecer o conceito deste projeto 
através das redes -sociais- boa estratégia de 
marketing.

pontos 
negativos

Pouca informação em relação aos restaurantes 
participantes;

Projeto inserido apenas em cidades já muito
exploradas em termos de turismo;

Website pouco interativo;

Necessita de uma aplicação de navegação para traçar 
direções.

análise pessoal ao projeto
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figura 35: Mapa de localização 
das quintas da Região Douro
fonte: Oliveira, 2018 (http://
visao.sapo.pt/actualidade/visaos-
e7e/sair/2018-07-20-All-around-
Douro)

figura 34: Marca All around 
Douro
fonte: Oliveira, 2018 (http://
visao.sapo.pt/actualidade/visaos-
e7e/sair/2018-07-20-All-around-
Douro)

figura 36: Desdobrável All 
Around Douro
fonte: Oliveira, 2018 (http://
visao.sapo.pt/actualidade/visaos-
e7e/sair/2018-07-20-All-around-
Douro)

Data de iniciação

2018

Localização do projeto

Peso da Régua e o Pinhão - Douro, Portugal

Desenvolvido por

Instituto dos Vinhos do Douro

all around douro
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All Around Douro é um dos primeiros roteiros de 

enoturismo (Figura 34) desenhados num desdobrável de 

pequena dimensão (“guia de bolso”) (Figura 36). Este 

roteiro integra um conjunto de atrações 

relacionadas com enoturismo (ex: quintas) localizadas 

junto às margens do Douro, na região Peso da Régua 

e Pinhão. All around Douro, resulta da parceria com 

cerca de 16 produtores de vinho (quintas) que oferecem 

experiências aos visitantes relacionadas com o vinho e 

a vinha (Oliveira, 2018). O “guia de bolso” foi elaborado 

em inglês para facilitar a visitação dos turistas 

estrangeiros. Este guia procura ser um cartão de visita da 

região, sendo a primeira ferramenta não digital de 

comunicação deste projeto. O guia para além de ter a 

identificação das quintas, também fornece informação 

relevante sobre a região, e uma breve descrição da 

história e das características de cada quinta. O guia 

integra também um conjunto de informações pertinentes 

para ajudar os enoturistas a chegarem aos locais, como 

por exemplo, informações sobre os acessos, seja de carro, 

de comboio ou de barco, os horários de visita, das provas 

dos vinhos, e a identificação de restaurantes e 

alojamentos existentes na região (Oliveira, 2018). Este 

desdobrável vai estar disponível em vários pontos e

stratégicos, nomeadamente, em quintas, hotéis, museus, 

postos de turismo, garrafeiras, restaurantes e em toda a 

região norte com o objetivo de promover o enoturismo.

descrição do projeto

O “guia do bolso” – All Around Douro – pretende 

facilitar a visitação de espaços vinhateiros, informando 

os potenciais visitantes de atrações a visitar 

(principalmente quintas), de restaurantes onde os 

visitantes poderão ter experiências gastronómicas, e de 

unidades de alojamento. A dimensão do guia e também 

os elementos que o integra são considerados relevantes 

para o desenvolvimento do projeto TWINE, 

nomeadamente para a criação de ferramentas de 

comunicação que promovam a visitação de rotas de 

vinhos localizadas na Região Centro de Portugal 

(Bairrada, Dão e Beira Interior). O guia All Around 

Douro integra informação relacionada com o acesso aos 

espaços vinhateiros, com a história e com as 

características da região e desses espaços. Estes 

elementos irão também estar presentes nos guias que 

irão ser desenvolvidos no âmbito do projeto TWINE.

contributos do estudo de 
caso
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pontos 
positivos

Contribui para a dinamização da região e de espaços 
vinhateiros;

Oferece aos turistas informação relevante e organiza-
da;

Mapa percetível e de fácil utilização e transporte;

Integra imagens para facilitar a perceção dos 
visitantes das atrações;

Integra informação relevante sobre quintas, hotéis e 
restaurantes (exemplo: horários, breve história e 
características).

pontos 
negativos

Inexistência de outros meios de comunicação, como 
por exemplo website, apps, cartazes, entre outros;

Necessita de uma aplicação de navegação para traçar 
direções;

Limitado em termos de atividades que poderão ser 
desenvolvidas em espaços vinhateiros (exemplos: 
atividades de cocriação de experiências turísticas - 
degustação de vinhos e produtos locais, workshops, 
vindimas)

análise pessoal ao projeto
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Data de iniciação

2015-2016

Localização do projeto

Algarve

Desenvolvido por

Marco António I. Santos e Susana Calado Martins

barroca
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figura 38: Actividades Culturais

fonte: http://barroca-culturaeturis-

mo.pt

figura 37: Website Barroca
fonte: http://barroca-culturae-
turismo.pt

figura 39: Redes Sociais
fonte: http://barroca-culturae-
turismo.pt

figura 40: Serviços que oferece o 
projecto Barroca
fonte: http://barroca-culturae-
turismo.pt



O projeto Barroca, apesar de não estar relacionado com o 

enoturismo, foi muito relevante para o 

desenvolvimento das atividades e ferramentas de 

comunicação que se propõem nesta dissertação no 

âmbito do projeto TWINE, nomeadamente as atividades 

que oferece para a valorização dos territórios e dos 

produtos locais desses territórios. Além disso, um dos 

objetivos do projeto Barroca é a integração dos atores 

locais na oferta de atividades para os visitantes, o que 

também irá ser desenvolvido no projeto TWINE.

Barroca  é um projeto de valorização territorial, que 

pretende estudar vertentes menos exploradas da história 

e da cultura do Algarve. Os fundadores deste projeto 

abraçaram esta iniciativa com o objetivo de promover o 

Algarve de uma forma atrativa, criativa e diferenciadora, 

através da dinamização de produtos turísticos culturais. 

O nome do projeto tem origem numa designação popular 

de um certo tipo de terrenos argilosos e pedras muito 

comuns no Algarve, mais concretamente na região do 

centro do Algarve. Este projeto integra a comunidade 

local e diversos atores do território nas atividades e 

serviços que oferecem aos visitantes.

Existe uma oferta muito rica e variedade a nível de 

atividades culturais (Figura 38) e de percursos. Os 

percursos são orientados por um guia com o objetivo de 

passar aos turistas, conhecimentos sobre a produção de 

cal e de outras tradições que fazem parte da comunidade 

local.

No âmbito deste projeto foram desenvolvidos vários 

percursos que oferecem experiências ricas e inovadoras 

(Figura 40), com o objetivo de darem a conhecer a região, 

a sua história, características (exemplo: geológicas) e a 

sua cultura. 

descrição do projeto

Alguns exemplos são atividades relacionadas com a 

astronomia na Pedreira, percursos culturais pela cidade 

de Silves e Loulé e caminhadas pelo campo. O Barroca 

apresenta também outra abordagem diferente, os 

“caminhos para experimentar e criar”. Esta componente 

é muito importante quando estamos a falar na cocriação 

de experiências turísticas em territórios. Os “caminhos 

para experimentar e criar” integram um conjunto de 

oficinas que oferecem aos participantes atividades 

relacionadas com a pintura de cal, modelagem de 

barro, entre outras. Concluímos assim que este projeto 

é de facto muito rico e diferenciador, integrando uma 

grande variedade de atividades que têm como finalidade 

promover a cultura, as tradições dos territórios e os 

produtos locais de forma a que os visitantes obtenham 

experiências enriquecedoras e diferenciadoras.

figura 41: Cartaz 
Barroca- convite
fonte: http://barro-
ca-culturaeturismo.pt
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contributos do estudo de 
caso
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pontos 
positivos

Contribui para a valorização dos recursos endógenos 
de uma forma criativa e consistente;

Oferece aos visitantes uma grande diversidade de 
atividades;

Existe coerência visual entre o logótipo da marca do 
projeto e o logótipo das atividades que integram ao 
projeto (ex: “Caminhos de Cal e do Barro”);

Possui uma página inicial do website dinâmica e com 
uma breve apresentação das atividades relacionados 
com o projeto;

Envolve os atores locais.

pontos 
negativos

Inexistência de mapas com os percursos referidos;

Pouca variedade em termos de meios de comuni-
cação que utiliza (a comunicação do projeto está 
muito centralizada no website e as redes sociais);

Inexistência de informação no website relativamente 
às características da região.

análise pessoal do 
projecto
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 Sistematização dos contributos 
dos estudos de caso para o 
desenvolvimento projetual

Após uma descrição dos estudos de caso analisados no âmbito 

desta dissertação, apresenta-se na figura 42, uma 

sistematização dos contributos dos estudos de caso analisados 

para o desenvolvimento projetual efetuado no âmbito desta 

dissertação.
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Redes Sociais

Suportes em Papel

APP

Website

Divulgação e Marketing

Parcerias locais

Mapas Interativos

Fórum de Avaliações 

Partilha de Experiências

Breve apresentação dos 
locais que 
pertencem à rota

CASOS DE 
ESTUDO

figura 42: Contributos dos casos 
de estudo para o desenvolvimen-
to projetual
fonte: elaboração pela autora de 
ilustração
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estratégia projetual

desenvolvimento de elementos de comunicação
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fonte: https://unsplash.com
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O Problema
 A Ideia
 Características da região da Bairrada e da Beira Interior
 Levantamento do material informativo 
 A estratégia
 Matriz de Benefícios
Actividades oferecidas pelo projecto TWINE
 Modelo de Negócios
 Personas 
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A análise do estado da arte e dos estudos de caso realizada no 

enquadramento teórico desta dissertação, em especial o estado da arte 

relacionado com o enoturismo e com o desenvolvimento de territórios de 

enoturismo, forneceu contributos relevantes para a definição da 

problemática que se pretende trabalhar neste projeto. Os estudos 

demonstram que o enoturismo é um produto turístico em crescimento e 

que poderá contribuir para a valorização e desenvolvimento de territórios 

rurais que, apesar de possuírem uma grande diversidade e riqueza de 

recursos culturais e naturais, muitas vezes são não são objeto de 

estratégias de desenvolvimento, ocorrendo frequentemente o abandono 

destes territórios. Portugal apresenta uma grande diversidade e riqueza 

de produtos endógenos relacionados com o vinho. Existem várias rotas 

de vinhos, que apesar de possuírem muitas potencialidades, ainda estão a 

ser subaproveitadas em termos de turismo.

O projeto de investigação onde esta dissertação se integra (o projeto 

TWINE) pretende desenvolver o enoturismo na Região Centro de 

Portugal, nomeadamente nas seguintes rotas: (i) Rota da Bairrada; (ii) 

Rota do Dão e (iii) Rota da Beira Interior, através do conhecimentos das 

experiências vivenciadas pelos diferentes stakeholders que devem fazer 

parte de um modelo de desenvolvimento sustentável dos territórios 

(comunidade local, agentes da oferta turística – do setor público e 

privados e os visitantes). As três rotas que integram este projeto 

encontram-se em diferentes fases em termos de desenvolvimento do 

enoturismo, destacando-se a Rota da Bairrada como a mais desenvolvida 

e a Rota da Beira Interior como sendo a menos desenvolvida.

Um análise global das três rotas que integram o projeto TWINE permite 

observar que a informação turística que existe sobre a Rota da Beira 

Interior é escassa e dispersa. Relativamente à Rota do Dão, já existe mais 

informação, mas ainda existe alguma escassez e dispersão da informação. 
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O problema



De acordo com uma comunicação do Dr. Pedro Mendonça, diretor 

executivo da Comissão Vitivinícola Regional do Dão, no âmbito de uma 

reunião do projeto de investigação TWINE, cerca de 80 % das adegas 

e quintas, encontram-se muitas das vezes indisponíveis para receber 

turistas. Outra fragilidade mencionada pelo Dr. Pedro Mendonça é a 

quase inexistência de adegas que oferecem atividades co-criativas aos 

visitantes e a dificuldade de os membros da rota fornecerem informações 

aos visitantes sobre a rota e a cultura vitivinícola no Dão. Por fim, a Rota 

da Bairrada é de todas as Rotas a que apresenta um maior dinamismo 

relativamente às atividades de enoturismo, tendo também uma estratégia 

de comunicação muito bem estruturada e desenvolvida. 

No entanto, considera-se que o desenvolvimento do enoturismo na 

Região Centro de Portugal deverá ter como base uma estratégia que 

permita o desenvolvimento destas três rotas em termos de enoturismo, 

isto é, o desenvolvimento do enoturismo desde a faixa litoral até ao 

interior. Perante estes factos, o projeto que se desenvolve nesta 

dissertação têm como objetivo promover o desenvolvimento integrado 

das três rotas, recorrendo às ferramentas do design de experiências e de 

comunicação. No entanto, devido às limitações que estão inerentes a uma 

dissertação de mestrado em termos de tempo, os elementos que fazem 

parte desta estratégia projetual serão desenvolvidos com maior detalhe 

para as Rotas da Bairrada e da Beira Interior.
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21

3 4

criação de uma marca 
territorial

desenhar serviços para 
oferecer aos enoturistas

desenhar atividades que 
permitam que os 
enotruistas obtenham 
experiências enriquecedoras

desenhar materiais de 
comunicação

figura 43: Componentes que 
integram o projeto (ideia)
fonte: Elaborado pela autora
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Inicialmente a ideia baseou-se na criação de uma identidade 

diferenciadora e inovadora de forma a criar elementos de comunicação 

atrativos, organizados e de fácil acesso aos interessados em visitar 

espaços vinhateiros. Posteriormente, e após uma análise detalhada dos 

territórios em análise e também de estudos de caso analisados na secção 

2.3, procurou-se que a estratégia que vai ser desenvolvida dê resposta à 

seguinte questão: 

Como é que o design pode valorizar o 
território da Bairrada, Dão e Beira Interior, 
dando visibilidade às rotas de enoturismo 

existentes?
 

Com o objetivo de concretizar a resposta à questão formulada foi gerada 

uma estratégia, tendo-se optado por desenvolver os elementos que estão 

comunicados na figura 43. 

A ideia
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Caracterização dos territórios: 
região da Bairrada e da Beira Interior 

 
Nesta secção, apresenta-se uma caracterização das duas rotas que irão ser 

trabalhadas com mais detalhe em termos de estratégia projetual, 

nomeadamente a Rota da Bairrada e a Rota da Beira Interior. 



A Bairrada é uma região vinícola situada na região centro de Portugal, 

“com cerca de 108 000 hectares, dos quais 12 000 hectares são de vinhas, 

divididas por cerca de 10 000 explorações” (Sogrape, acedido em 2019). 

Esta região está situada entre dois destinos turísticos muito importantes, 

Porto e Coimbra e é limitada por dois rios (a norte o rio Vouga e a sul o 

rio Mondego). A Bairrada para além de ser rica na produção de vinho é 

também conhecida pela sua diversidade e riqueza gastronómica 

(especialmente, leitão, chanfana à bairrada, feijoada de leitão, cabidela à 

bairrada, pão da mealhada, amores da Cúria, pastel de santa clara e por 

bolo de Ança). Os municípios que pertencem a esta região são: Águeda, 

Anadia, Cantanhede, Mealhada, Oliveira do Bairro, Aveiro, 

Coimbra e Vagos. Sendo a Anadia a “capital” da Bairrada.O clima da 

Bairrada é suave e temperado devido à proximidade da costa, o solo é 

plano, argiloso e arenoso, estas características contribuem para uma 

produção de vinho com elevada qualidade. 

A região da Bairrada é rica na produção de vinhos brancos e tintos que 

são produzidos a partir de castas tradicionais (exemplos: Baga, Bical e 

Cabernet Sauvignon) (Infovini, acedido em 2019).

Quanto à produção de vinho a bairrada é uma região sustentada por 

pequenas e médias empresas, cooperativas e pequenos produtores. 

Segundo a Infovini (acedido em 2019), “os produtores comercializam os 

chamados “vinhos de quinta” que se tornaram muito importantes na região 

nos últimos anos”. O vinho, a gastronomia, as termas e os espaços verdes 

muito ligados à água, em especial ao braços da ria, são as grandes 

potencialidades desta região.

O clima da Bairrada é suave e temperado devido à proximidade da costa, 

o solo é plano, argiloso e arenoso, estas características contribuem para 

uma produção de vinho com elevada qualidade. Na região existe uma 

grande diversidade de recursos naturais (exemplos: praias, espaços 

verdes, ria, salinas e termas) e recursos culturais (património material e 

imaterial).
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bairrada



Ameno e acolhedor, este 
território da Região Centro de 
Portugal, caracteriza-se por 
um planalto de baixa altitude 
e um clima mediterrânico 
moderado pelo Atlântico. A 
paisagem de baixosrelevos 
desce das serras do Caramulo 
e do Bussaco até à Ria de 
Aveiro e à Bacia do Mondego.
(ROTA DA BAIRRADA, 2019)
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Existem já várias atividades que podem ser desenvolvidas pelos visitantes 

que procuram este território. No entanto, o número de visitantes ainda 

é limitado, uma vez que as dormidas totais em unidades de alojamento, 

em 2017, foi apenas de 1 228 915 (PORDATA, 2019). No entanto, existem 

diferenças em termos de taxa de captação turística dos concelhos que 

integram esta região, destacando-se Coimbra e Aveiro como os 

concelhos que captam mais visitantes na Rota. 

Aveiro, com cerca de 78 450 habitantes captou, em 2017, 332 583 dor-

midas. Apesar deste concelho não ter grande relevância em termos de 

produção de vinho, possui recursos turísticos (exemplo: ria, gastronomia 

e património) que poderão fazer parte de roteiros de enoturismo. 

Coimbra, município com cerca de 105 842 habitantes, captou, em 2017, 

837 973 dormidas, também não apresenta uma grande diversidade em 

termos de recursos relacionados com a produção do vinho, no 

entanto esta cidade possui uma história e riqueza arquitetónica que é 

muito valorizada pelos turistas culturais e que será também valorizada 

pelos que participam em rotas de enoturismo. Coimbra é uma cidade 

antiga, preservada e rica em história, um potencial lugar para ser visitado 

pelos enoturistas. Águeda e Anadia são concelhos onde existem muitas 

adegas, espaços vinícolas e equipamento turísticos de grande relevância 

no âmbito do enoturismo, como é o caso do museu do vinho. 

O concelho da Mealhada tem cerca de 24 952 habitantes, sendo também 

um dos municípios mais ricos em adegas e na produção de vinho, a nível 

gastronómico o leitão é também um elemento diferenciador. 

Relativamente a espaços naturais, este município é rico em espaços 

verdes, devido à serra do Buçaco que pertence a este município.

Na Figura 44 encontra-se uma sistematização das principais 

características do território da Bairrada que serão relevantes para o 

desenvolvimento da estratégia projetual que se propõe nesta dissertação.



vinho regional
da beira atlântico 

bairrada

De grandes e remotas tradições 
na cultura da vinha, a 
Bairrada é terra de vinhos de 
excelência, feitos com castas de 
alta qualidade, como são os 
casos da Baga, nos vinhos 
tintos, e da Bical, nos brancos.
(ROTA DA BAIRRADA, 2019)
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figura 44: Características do 
território da Bairrada
fonte: Elaborado pela autora
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actividades

artesanato:

golfe;

piqueniques;

passeios de molceiro;

praia;

surf;

banhos termais;

actividades co-criativas:

gastronomia:

cerâmica, 
pintura
arraiolos

vindimas 
pisar uvas 
engarrafamento do vinho
apanha da azeitona
apanha da amêndoa
fabrico de doçaria

pão mealhada;
pastel santa clara;
pastel de águeda;
raivas;
amores da curia;
cabidela à bairrada;
ovos moles;
leitão;
chanfana à bairrada;

a visitar

salinas;

palheiros da costa nova;

espaços verdes;

património religioso;

museus;

praias;

termas;

farol da barra;

adegas, quintas ou associações; 

cooperatitvas vitivínicolas;

património edificado

nº de habitantes

soma dos concelhos: 
386 227 habitantes

concelhos

Mealhada; 

Anadia; 

Águeda;

Oliveira do Bairro;

Coimbra;

Cantanhede;

Aveiro;

turismo

capacidade de alojamentos 

turísticos:

total de dormidas 

em alojamentos turísticos: 

Coimbra:
637 973

Anadia:
75 169

Mealhada:
110 543

Águeda:
31 775

Oliveira do bairro:
8  457
Aveiro:

332 683
Cantanhede:

32 315

enoturista

perfil

o que procura?

+ habilitações
+ rendimentos
milenares e geração x

visitar atrações culturais e 
ambientais;
degustação de vinho;
visitar espaços vinhateiros;
gastronomia;

duração da estadia

BAIXA

workshop de cerâmica
extração de sal
pesca
vindima
pisae uvas
engarrafamento do vinho
workshop de doçaria 
(ex:doces da curia, ovos 
moles)
 



beira interior
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A região da Beira Interior é outra área vitivinícola que se encontra no 

centro de Portugal, com área correspondente a 12 740 km². 

Geograficamente esta região faz fronteira, a norte com Trás-os-Montes 

e com as serras do Douro, nomeadamente na zona do Côa. Em relação à 

beira litoral a separação faz-se a partir dos rios Mondego e Zêzere e das 

serras do Açor, Gordunha e Lousã (Lourenço, 2017). Na área sul, a 

delimitação é a partir do rio Tejo, onde a se começa a observar uma 

alteração em termos de paisagem. No projecto TWINE, apenas são 

explorados alguns concelhos onde é possível encontrar-se mais potencial 

a nível vitivinícola e turístico. Um desses concelhos é Pinhel, com cerca 

de 9 627 habitantes, é um município com uma grande tradição em termos 

de produção do vinho e também com uma história muito rica. Outra 

potencialidade deste concelho, para além do vinho claro, são as cavacas 

de Pinhel, um doce típico e de grande reconhecimento, tendo sido uma 

das propostas para os sete maravilhas doces de Portugal em 2019. 

A Mêda, com apenas 5 202 habitantes, oferece paisagens que integram 

montes de granito e mato espontâneo, é uma zona rica não só na 

produção de vinho, como também, na produção de amêndoa. Almeida 

tem cerca de 7 242 habitantes é conhecida pela sua fortaleza, com forma 

de estrela com doze pontas, esta cidade é cercada pelas suas muralhas 

que “são reconhecidas como exemplares europeus dos sistemas defensivos 

abaluartados do século XVII” ( Roteiros Mais Centro, 2019). O Fundão é 

um concelho situado no sul da beira interior, com cerca de 29 213 

habitantes, é rico na produção de cereja e de atrações naturais, como é 

o caso da Serra da Gardunha. Outro concelho muito importante que se 

insere nos roteiros do projeto TWINE é Trancoso, uma cidade rica em 

património histórico. O centro histórico da cidade encontra-se dentro das 

muralhas do castelo e faz parte das rotas das aldeias históricas de 

Portugal, tal como Almeida. A cidade da Guarda, conhecida pela 

cidade dos 5 F’s: Forte, Fria, Fiel, Formosa e Farta é uma das cidades 

mais populosas desta região (42 541 habitantes). Guarda é conhecida 

por ser a cidade mais alta de Portugal, com uma paisagem maravilhosa 

e um património histórico muito rico, nomeadamente a Sé da Guarda. 

Relativamente a Celorico da Beira, este concelho situa-se na região do 

Alto Mondego, com cerca de 7 693 habitantes, esta zona é “constituída por 

duas áreas geomorfológicas: a área de montanha e a área aplanada, dando 

origem à depressão ou bacia de Celorico, percorrida pelo rio 

Mondego.” (Rota Mais Centro, acedido em 2019). 
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Figueira Castelo Rodrigo é também uma das cidades com uma riqueza 

em património edificado, possui um património arquitetónico e militar 

de grande relevância (exemplos: muralhas e o convento Santa Maria de 

Aguiar do século XII). O concelho da Covilhã é dos maiores concelhos 

da região da Beira Interior, com cerca de 51 797 habitantes, situa-se perto 

da Serra da Estrela, sendo a cidade da Covilhã muito procurada pelos 

visitantes que têm como principal motivo da sua visita o Parque Natural 

da Serra da Estrela. Belmonte, com apenas cerca de 6 859 habitantes, 

é também, juntamente com Pinhel, Meda e Figueira de Castelo Rodrigo 

um município com recursos vinícolas relevantes. Este município possui, 

também, um património militar (exemplos: castelo e a torre de Centum 

Cellas) e religioso de grande relevância (neste concelho encontra-se uma 

das maiores comunidades judaicas existentes em Portugal). Por fim, o 

concelho do Sabugal apresenta uma paisagem com vales encaixados e 

encostas muito declivosas que poderá ser valorizada pelos visitantes.

Em termos globais, a região da Beira Interior é caracterizada por um 

relevo bastante acidentado, com formações montanhosas. Nesta região 

estão localizadas várias serras, como é o caso da Serra da Estrela, com 

cerca de 1993 metros de altitude e da Serra da Gardunha. 

O clima desta região é de extremos, verões secos e quentes e invernos 

muito frios e com neve. Na Beira Interior, maioria da produção de vinhos 

é feita através de adegas cooperativas (Infovini, acedido em 2019). No 

entanto, tem-se assistido a um aumento do número de pequenos e médios 

agricultores que apostam na produção de vinho (Infovini, acedido em 

2019).A Região da Beira Interior é rica tanto em vinho tinto como em 

vinho branco. As castas tintas mais cultivadas são a Tinta Roriz, 

Bastardo, Marufo, Rufete e Touriga Nacional. Em termos de vinho 

branco, as castas mais presentes são a Síria, Malvasia Fina, Arinto e Rabo 

de Ovelha (Infovini, acedido em 2019). A Beira Interior reúne todas as 

condições necessárias para produzir vinho de grande qualidade, 

nomeadamente, “vinhos brancos frescos e aromáticos e tintos furtados e 

encorpados” (Infovini, acedido em 2019). Neste contexto, considera-se que 

esta região possui os recursos necessários (paisagens de grande beleza, 

história, patrimónios muito ricos, grande diversidade, riqueza 

gastronómica e espaços vinícolas de grande relevância) e para o 

desenvolvimento do enoturismo. Na figura 45 está uma sistematização 

das principais características desta região que são relevantes para o de-

senvolvimento da estratégia projetual.



vinho regional
terras da beira 

beira - interior

Beira Interior, a região 
vitivinícola mais alta do país. 
Rodeada pelas serras da 
Estrela, Marofa e Malcata, é umas 
das regiões produtoras de vinho 
mais proeminentes do país, 
resultado do aumento de 
produtores mas também da 
qualidade dos vinhos produzidos. 
(TURISMO DE PORTUGAL, 2019)
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Uma viagem à Beira 
Interior é, pois, uma 
ótima oportunidade de 
provar estes delicados 
vinhos, os quais podem 
ser também um ótimo 
acompanhamento para 
algumas iguariastípicas 
da sua gastronomia, 
como o Cabrito Assado, 
em Castelo Branco.
(TURISMO DE PORTUGAL, 2019)
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figura 45: Características do 
território da Beira Interior
fonte: Elaborado pela autora
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actividades

artesanato:

montanhismo;

feiras medievais ;

frequentar praias fluviais;

piqueniques;

banhos termais;

ski;

actividades co-criativas:

gastronomia:

olaria; 
tecelagem; 
trabalhos em madeira, 
tanoaria,  tapeçarias, 
bordados, linhos e cestaria; 

vindimas 
pisar uvas 
produzir queijo
apanha da azeitona
apanha da amêndoa
fabrico de doçaria

enchidos;
cherovias;
queijo da serra da 
estrela;
aletria;
arroz doce;
borrego;
cabrito;
doce d. sancho;
cavacas de pinhel;

a visitar
arte urbana;

património histórico (castelos);

aldeias históricas;

espaços verdes;

patrimônio religioso;

museus;

praias fluviais;

termas;

serra da estrela;

adegas, quintas ou associações 

cooperatitvas vitivínicolas;

património edificado;

nº de habitantes

soma dos concelhos: 
185 763 habitantes

concelhos

Covilhã; Celorico da Beira;

Mêda;  Figueira Castelo Rodrigo;

Guarda; Sabugal;

Pinhel;  Belmonte.

Trancoso;

Almeida;

Fundão;

turismo

capacidade de alojamentos 

turísticos:

total de dormidas 

em alojamentos turísticos: 

Covilhã:
254 109

Mêda:
20 850
Guarda:
77 150
Pinhel:
18 65

Trancoso:
23 804
Almeida:
18 847
Fundão:
97 127

Belmonte:
23 632

enoturista

perfil

o que procura?

+ habilitações
+ rendimentos
milenares e geração x

visitar atrações culturais e 
ambientais;
degustação de vinho;
visitar espaços vinhateiros;
gastronomia;

duração da estadia

BAIXA

Celorico da 

Beira:
18 414

Figueira Castelo 

Rodrigo:
9 832

Sabugal:
17 702
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Com o objetivo de conhecer o material de comunicação que está a ser 

utilizado pelas rotas que integram o projeto TWINE, foram realizadas 

várias pesquisas na Internet, foram contactadas algumas entidades que 

têm funções na promoção das rotas (exemplos: Turismo da Região 

Centro, entidades gestoras da rotas, adegas e restaurantes) e foram 

também efetuadas várias visitas às regiões que integram as rotas em 

estudo (Bairrada, Dão e Beira Interior). Com base nestas pesquisas, 

constatou-se que existe uma grande heterogeneidade nas estratégias de 

comunicação que são utilizadas pelas três rotas e nos meios de 

comunicação que são utilizados. 

Enquanto que a Rota da Bairrada apresenta uma estratégia de 

comunicação sólida, bem estruturada e com recurso a vários materiais 

de comunicação, a Rota da Beira Interior não possui uma estratégia de 

comunicação estruturada. Por sua vez, a Rota do Dão já apresenta algum 

dinamismo em termos de estratégia de comunicação, possuindo uma 

estratégia mais estruturada que a Beira Interior, mas menos estruturada 

do que a Rota da Bairrada.

exemplos de meios de 
promoção utilizados para 
promover a rota da 
bairrada
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 Levantamento do 
material informativo 

Existe um guia turístico (Figura 48) para a Rota da Bairrada onde é feita 

uma apresentação da Região da Bairrada e onde estão incluídos vários 

roteiros. Esses roteiros, para além de incluírem elementos associados às 

vinhas e ao vinho, incluem também outras atrações turísticas dos 

territórios que integram a Rota. Embora este guia seja um elemento 

muito completo e com uma preocupação em incluir vários elementos da 

região nesses roteiros, os mapas e a identificação desses pontos turísticos 

encontram-se pouco atrativos e diferenciadores. Além disso, considera-se 

que a inclusão de ícones simples, atrativos e de perceção fácil para os 

visitantes poderia ser uma ótima opção para ajudar o visitante a 

diferenciar os pontos turísticos. Considera-se, também, que no guia 

deveria existir mais informação sobre os restaurantes e a oferta de 

alojamento turístico. O guia também deveria incorporar uma maior 

diversidade de itinerários turísticos, na medida em que apenas são 

apresentados itinerários para um dia, seria também importante incluir 

itinerários para dois ou três dias. 



Por último, considera-se que seria, também, mais apelativo a inclusão de 

mais imagens e elementos gráficos para substituir os elementos escritos, 

tornando o guia mais atrativo.

O livro da figura 46 apenas contem alguns pontos turísticos da zona, com 

contactos e a localização desses pontos, sem uma breve descrição nem 

mapeamento das atrações turísticas. O mapa da Rota da Bairrada (figura 

47) incorpora adegas e outras atrações turísticas da Região. Apesar de 

incorporar informação relevante, considera-se que a dimensão do mapa 

não é a mais adequada.

figura 48: Capa do Guia- Rota da 
Bairrada

figura 49:  Interior do Guia- 
Rota desenhada pela Rota da 
Bairrada

figura 47: Mapa com a 
identificação de pontos turísticos

figura 46:  Mapa da Rota da 
Bairrada
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exemplos de meios de 
promoção utilizados para 
promover a rota do dão

figura 50: Guia- Rota dos Vinhos figura 51: Guia- Rota da Bairrada
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A Rota do Dão possui um site e um guia turístico com informação sobre 

a região, onde estão incluídas as caraterísticas do solo, o clima, o tipo 

de castas mais abundante nesta zona e as características dos vinhos. O 

guia integra também, um mapa, com cerca de cinco roteiros/itinerários 

que incluem adegas, quintas e outras organizações e associações ligadas 

à vitivinicultura. Para além deste mapa, o guia integra também alguma 

informação sobre a produção de vinho. Apesar do guia apresentar alguns 

elementos relevantes da região, considera-se que existe uma falta de 

elementos  importantes identitários da região, nomeadamente elementos 

relacionados com o património cultural e natural, uma vez, que este guia 

apresenta apenas roteiros onde associados ao vinho.  



exemplos de meios de 
promoção utilizados para 
promover a rota da 
beira interior

figura 53: Desdobrável com a 
identificação das aldeias 
históricas da região da Beira 
Interior 

figura 52: Flyer com percurso 
pela aldeia Histórica de Marialva 
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Na pesquisa efetuada no âmbito desta dissertação não foi possível 

identificar material promocional sobre a rotas dos vinhos da Beira

 Interior. Uma visita a alguns postos de informação turística da Região, 

por exemplo, no Posto de Turismo de Marialva, foi possível encontrar 

uma quantidade de flyers sobre o património histórico e a Rota das 

Aldeias Históricas. O flyer da Figura 52 contem informação relativa à 

aldeia histórica, neste caso aldeia da Marialva, existindo, também, no 

Posto de Informação Turística outros flyers com a mesmo layout mas 

relativos a outras aldeias que pertencem à Rota das Aldeias Históricas. Na 

primeira parte do flyer encontra-se informação sobre a aldeia, um mapa 

com um percurso pela aldeia, outro percurso que inclui os castelos da 

Meda, Marialva e Longroiva, informação sobre o declive do solo, a 

sinalética que se pode encontrar nos percursos, uma legenda com os 

pontos históricos importantes e informação sobre restaurantes e 

alojamento turístico.

No desdobrável representado na figura 53 encontram-se imagens sobre 

várias atrações turísticas das aldeias históricas que fazem parte da região 

da Beira Interior e um mapa com vários roteiros pelas aldeias históricas. 

Considera-se este mapa um bom exemplo em termos de simplicidade e 

também de facilidade de interpretação da informação que integra.



Com base na análise de alguns dos materiais promocionais utilizados 

para promover o enoturismo nas rotas que integram o projeto TWINE 

foi possível identificar o tipo de informação que está a ser utilizada para 

promover o enoturismo junto dos visitantes e também identificar a 

informação que está em falta. Globalmente, apesar de se considerar que 

os materiais que estão a ser utilizados para promover as regiões 

incorporarem já um conjunto de informação muito relevante, na maioria 

dos casos essa informação está fragmentada e incompleta, o que aca-

ba por resultar numa repetição de informação que pode criar alguma 

confusão junto dos visitantes. Apesar desta limitação, a análise destes 

materiais contribuiu para identificar os elementos a integrar nos 

materiais de promoção que irão ser propostos neste projeto, 

nomeadamente no guia turístico das rotas, incluindo os itinerários e o 

website. Relativamente à parte gráfica, alguns dos materiais 

promocionais que estão a ser utilizados, principalmente na região da Rota 

da Bairrada, já apresentam um nível de qualidade elevado. Além disso, foi 

criada uma marca que na nossa opinião está relacionada com os 

elementos identitários da Região. Na figura 54 está a marca que tem sido 

utilizada para promover a região da Bairrada e na figura 55 a nova marca 

que foi apresentada em outubro do corrente ano.

Sistematização e análise 
critica do material 
promocional analisado

figura 55: Nova marca da Rota 
da Bairrada

figura 54: Marca anterior da 
Rota da Bairrada
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A estratégia do projeto passa pela organização e a inserção de 

diversos atores no serviço, nomeadamente atores locais que podem dar 

um contributo muito significativo e para o projeto, mas que irão 

beneficiar também com a dinamização do projeto. A revisão da literatura 

leva-nos a acreditar que adaptar o serviço ao gosto das pessoas e 

introduzir variedade nas atividades oferecidas, tentando completar as 

rotas de forma a não estarem só direcionadas para o vinho, pode 

contribuir para aumentar o número de visitantes destes territórios, e, 

simultaneamente, aumentar a competitividade da oferta de enoturismo 

desta região através da inovação e diferenciação dos produtos que são 

oferecidos.

Num processo colaborativo, a estratégia que pretendemos que o TWINE 

adote (ver figura 56), funcionará com uma ligação entre as empresas

associadas à produção do vinho, outros produtores, e outros agentes 

locais relacionados com o turismo (exemplos: restaurantes, museus, 

unidades de alojamento turístico). Esta estratégia será benéfica para as 

empresas vitivinícolas, que terão novas ofertas que poderão ajudar a 

enriquecer a experiência turística que oferecem e a torná-la mais 

aliciante aos olhos dos enoturistas, os produtores locais terão uma 

oportunidade para ser reconhecidos e para darem a conhecer os seus 

produtos e os serviços e equipamentos turísticos terão mais procura.

A estratégia 



figura 56: Esquema simplificado 
do Serviço TWINE
fonte: Elaborado pela autoraES
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TWINE

produtores locais
e equipamentos 

turísticos

parcerias /
instituições

guia

experiências

atividades a 
realizar pelos 
enoturistas

lazer

degustar
 produtos locais

cultura

enoturista

BACK OFFICE

FRONT OFFICE
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Tal como podemos verificar na Figura 56, projectámos o TWINE como 

um serviço constituído por vários intervenientes que contribuem para 

a criação de um serviço estratégico e diferenciador. Através destas 

experiências os enoturistas têm a possibilidade de explorar os cincos 

sentidos, de conhecer a região e os seus atrativos em termos culturais e 

naturais e de conhecer os melhores vinhos portugueses. A exploração dos 

cinco sentidos adquire-se através da degustação de produtos e nas 

diversificadas experiências oferecidas que se apresentam. Através da 

prática dessas atividades os enoturistas têm a possibilidade de explorar o 

tato, observar lugares paisagísticos e recursos turísticos, ouvir sons 

característicos da região, nomeadamente nos locais de produção de 

vinho, e cheirar o produto mais identitário destas regiões, o vinho. A 

partir de um trabalho em equipa entre os produtores locais, as empresas 

vitivinícolas, o guia e as parecerias, é possível oferecer ao enoturista 

experiências diferenciadoras. Como podemos verificar no esquema 

apresentado, algumas dessas atividades são experiências co-criativas 

(como por exemplo a degustação de produtos locais e a participação em 

workshops). Este sistema pretende assim beneficiar todos os 

intervenientes, especialmente criar uma aproximação dos enoturistas aos 

territórios através das suas potencialidades e dos atores locais.

 

Esta interação com os produtores locais e com serviços e 

estabelecimentos locais vem colmatar a pouca integração que por 

vezes existe entre o turista e as comunidades locais. Caso esta 

aproximação não aconteça, os clientes do serviço acabam por perder a 

interação com os nativos das regiões, como também perdem a 

possibilidade de conhecer e aprender em primeira mão as histórias 

da região, da sua vida, os seus saberes gastronómicos e agrícolas, as 

tradições destas comunidades, entre outros aspetos. Esta troca de 

experiências contribuirá para a satisfação das comunidades locais e 

também para que os enoturistas obtenham experiências autênticas.

Com o objeto de clarificar melhor o serviço que se pretende desenvolver 

foi elaborado o mapa de sistema do TWINE que se apresenta na figura 

57.



A partir do mapa de sistema  apresentado é possível perceber todas as 

interações que existem entre os intervenientes do processo. O serviço 

que é fornecido ao enoturista é desenhado no mapa do sistema, de 

forma a perceber quais os intervenientes responsáveis por essa função 

e quais as experiências que são oferecidas aos clientes do serviço. O 

mapa de sistema, também, evidência a informação que é transmitida 

aos enoturistas e por quem é transmitida. Sendo assim, é possível 

perceber quais são os intervenientes, quais são as fontes de 

informação e como estas podem ser úteis para o funcionamento e 

divulgação do projeto.
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mapa de 
sistema

ferramenta projetual



enoturista

 
 
 

 
 

TWINE

R
O

T
EIRO

S DOS V INHOS  DO  C E NTRO D
E P

O
R

T
U

G
A

L

TWINE

R
O

TE
IRO

S DOS V INHOS DO CENTRO DE P
ORTU

G
A

L

TWINE

R
O

TEIRO

S DOS VINHOS  DO CENTRO D
E P

OR
T

U
G

A
L

guia

parceiros

equipamentos 
turísticos
(hotéis e 

restaurantes)

adegas atrações 
turísticas
(museus, 

património
cultural, etc)

produtos (res)
locais

serviço

reserva

i

experiências

fontes de informação

gastronomia conhecer as regiões degustação de vinhos e 
de produtos locais nas 

adegas

cultura através 
das atrações 

turísticas

lazer
(termas, praias e 
espaços verdes)

experiências 
co-criativas

receita

serviço

informaçãofigura 57: Mapa de sistema TWINE
fonte: Elaborado pela autora
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A dinamização das atividades turísticas do TWINE e o seu sucesso 

implica o desenvolvimento de uma estratégia de comunicação que 

tenha uma marca identitária e que informe os potenciais enoturistas dos 

recursos e das potencialidades dos territórios vinhateiros das três rotas 

da Região. Neste contexto, tendo como base as fontes de informação 

utilizadas pelos enoturistas descritas no enquadramento teórico (capítulo 

2.2), as boas práticas dos estudos de caso em análise e a análise de alguns 

materiais promocionais que são utilizados pelas Rotas, optou-se por 

desenvolver uma estratégia de comunicação que recorre a vários meios 

de comunicação, de forma a aumentar e diversificar o público-alvo do 

projeto TWINE. Neste contexto, todos os materiais de informação e 

promoção do projeto deverão ser desenvolvidos em vários idiomas, 

nomeadamente, Português, Inglês, Francês, Espanhol, Italiano e Alemão, 

de forma a promover o enoturismo, não só para o mercado nacional 

como também para o mercado internacional. No entanto, nesta 

dissertação apenas serão apresentados os materiais desenvolvidos em 

língua Portuguesa. Os materiais também estarão disponíveis em vários 

suportes, tanto digitais como impressos. A seleção destes suportes foi 

identificada tendo como base as fontes de informação que são mais 

utilizadas pelos enoturistas, de acordo com a revisão da literatura 

apresentada no capítulo 2.2.



Tendo como base as características do enoturista e as suas motivações 

que são descritas nos estudos de enoturismo e que foram apresentadas no 

enquadramento teórico (capítulo 2.2), o serviço que se propõe nesta 

dissertação destina-se a pessoas com interesse pelo mercado e pela 

produção de vinho, simultaneamente, com interesse em conhecer um 

território, através das suas potencialidades, nomeadamente, outros 

produtos identitários da região, visitar atrações turísticas e experienciar a 

gastronomia local.

Como foi descrito no enquadramento teórico, as pessoas que procuram 

usufruir de atividades associadas ao enoturismo têm, geralmente, 

rendimentos elevados e habilitações literárias elevadas e tanto são 

mulheres como homens com idades compreendidas entre os 30 e os 65 

anos.

Com este projeto pretende-se, para além dos segmentos referidos, captar 

visitantes mais jovens com interesses diversificados e famílias.

O projeto TWINE conta com a colaboração de adegas/quintas e 

associações cooperativas da região da Bairrada, Dão e Beira-Interior, com 

os produtores locais, com várias empresas, Câmaras Municipais e 

outras entidades públicas e com a participação de serviços e 

equipamentos turísticos (ex: alojamentos locais e restaurantes das 

regiões) (figura 58).

O contacto com o projeto pode ser feito de diversas formas: (i) de forma 

digital (através do website, da aplicação e das redes sociais); (ii) no local 

(através do quiosque TWINE) ou através de materiais promocionais im-

pressos (exemplos: flyers e cartazes) (ver figura 58).

a quem se destina?

quem são os 
intervenientes?

como funciona o 
serviço?
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Restaurantes, Instituições, 
Museus, Câmara Municipal, 
associações de apoio ao 

turismo, entre outras. 

produtores 
locais (vinho)

outros produtores 
locais

parceiroscomércio local

Participantes no projecto 
em experiências co-criativas 

Espaços vinhateiros dispostos 
a participar no serviço e com 
condições para receberem 

enoturistas

Restauração, hóteis, museus, 
termas, património 

religioso, minimercados, 
estabelecimentos, entre 

outros. 

agências de 
turismo

mupis e 
cartazes

appredes sociaiswebsite

entidade 
gestora

Todos estes elementos 
trabalham em parceria com 

a equipa de gestão das
 experiências enoturistas.  

troca de informação

atores 
envolvidos

figura 58:  Mapa dos atores que 
intervêm no projeto e as fontes
de informação.
fonte: Elaborado pela autora
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As figuras 60 e 61 descrevem o processo na Rota da Bairrada e as figuras 

62 e 63 o processo na Beira Interior. O primeiro passo a dar pelos turistas 

começa pelo acesso ao serviço através do site ou da aplicação, onde é 

possível obterem toda a informação útil e procederem à reserva do 

roteiro ou da experiência que pretendem realizar. Na reserva é necessário 

fornecer alguns dados pessoais, marcar as datas em que pretendem 

usufruir desta experiência, a região que pretendem visitar e o tipo de 

roteiro que tencionam fazer. Depois da reserva, o turista terá de proceder 

ao pagamento pelo Website ou pela App. Após a compra da atividade, 

os turistas no primeiro dia da experiência têm de se apresentar na sede 

da equipa gestora do serviço. Nesse local irá efetuar o check-in, recolher 

o KIT e receber toda a informação necessária para a concretização das 

atividades ou do roteiro. Reunidos todos estes elementos, o enoturista 

pode iniciar a sua experiência, dirigindo-se até ao primeiro ponto, com 

guia ou sem guia, caso seja necessário, dependendo da atividade. Quando 

terminada a atividade, o enoturista tem a possibilidade de partilhar fotos 

da sua experiência no Website, ou na App e avaliar a experiência. 

Relativamente aos produtores locais, artesãos e comércio local, estes 

serão integrantes do projeto a partir da própria procura dos responsáveis 

pela logística do TWINE , mas também aceitam-se propostas no local 

onde se encontra a sede da equipa gestora ou através de uma 

pré-inscrição no Website ou na App, que será avaliada pela equipa. 



Como podemos verificar nas imagens da figura 59, cada posto 

turísticos terá à sua entrada uma placa com a identificação do 

projecto e com o nome do estabelecimento, desta forma, será 

mais fácil para o enoturista identificare encontrar o destino que 

pretende. 
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placa de 
identificação



figura 59: Placas de identificação 
dos pontos turísticos que fazem 
parte dos roteiros TWINE
fonte: Elaborado pela autora
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Dar um nome ao seu próprio 
produto, criar um slogan para o 

rótulo inspirado na experiência e dar 
uso à rolha usando a sua criatividade 

(ex: porta chaves)

turista e a sua 
experiência na adega
bairrada

Degustar o vinho da adega e os 
produtos locais.

Através do website e da aplicação o 
enoturista tem a possibilidade de se 

inscrever no serviço.

Neste caso, um restaurante da zona 
com produtos gastronómicos típicos da 

região fornece o almoço aos 
enoturistas ns espaço vinhateiro, 

acompanhado pelo vinho produzido 
pela adega.   
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CONHECER O SERVIÇO INSCREVER-SE

ALMOÇAR NA 
ADEGA

DEGUSTAR

PERSONALIZAR
O PRODUTO

CHEGADA À
Fábrica dos Ovos 

Moles

CO-CRIAR 
 EXPERIÊNCIAS 

TURÍSTICAS

1ª opção

CO-CRIAR 
 EXPERIÊNCIAS 

TURÍSTICAS

Através do website, redes sociais, app 
e cartazes/mupis são apresentadas 

as características das regiões, pontos 
turísticos, adegas, tipos de vinhos, 

rotas e condições das experiências.

- Vindima
- Esmagar a uva 

(de forma tradicional)
- Engarrafar o vinho

- Medir a percentagem do álcool

Conhecer a fábrica de ovos moles que 
produz um dos doces mais 

conhecidos a nível regional e nacional. 
Aqui o enoturista tem assim a 

oportunidade de perceber como se 
produz os ovos moles.  

O enoturista tem a 
oportunidade de produzir ovos 
moles. No fim pode provar um 

dos doces que produziu.
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figura 60:  Turista e a sua experiência na adega- Bairrada
fonte: Elaborado pela autora
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O enoturista ao chegar à sede da 
equipa gestora do serviço poderá 

esclarecer qualquer tipo de dúvida com 
os responsáveis, fazer o check-in e

 levantar o seu KIT.

Escolher o tipo de experiência que 
pretende usufruir ( 4 rotas diferentes 

ou visitar adegas de forma 
independente). 

A experiência é paga após a inscrição 
tanto no website como na App.

Explicação por parte do guia turístico 
de como irá funcionar a actividade, 
guiar a visita pela adega e explicar 

como é produzido o vinho.

TWINE
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SELECIONAR A 
EXPERIÊNCIA

PAGAR A
EXPERIÊNCIA

CHEGADA AO
LOCAL DE
CHECK IN

CHEGADA ÀS
Termas Curia/ Luso

CHEGADA À 
ADEGA

INICIAR 
EXPERIÊNCIA

PRESENÇA DA 
Confraria Gastronómica do 

leitão da Bairrada

2ª opção

AVALIAR A 
EXPERIÊNCIA

CO-CRIAR
 EXPERIÊNCIAS 

TURÍSTICAS

O enoturista tem a oportunidade de 
experienciar as termas da região (Curia 

e Luso).

O enoturista dirige-se até a adega onde 
pode iniciar a sua experiência. A adega 
pode ser escolhida pelo enoturista na 
reserva ou o próprio serviço escolherá 

uma adega adequada ao cliente. 

Esta parceria irá oferecer aos 
enoturistas um workshop sobre a 

produção do doce Amores da Curia.

Por último o enoturista tem a 
possibilidade de avaliar a 

experiência

O enoturista tem a oportunidade de 
produzir os doces Amores da Curia. No 
fim pode provar um desses doces que 

produziu. 
KIT *
Chapéu de Palha
Cesto de vime 
T-shirt e Luvas
Guia Turístico
Identificação do Enoturista

*
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CO-CRIAR 
 EXPERIÊNCIAS 

TURÍSTICAS

Restaurante da zona com 
produtos gastronómicos típicos 

da região, fornecem o almoço aos 
enoturistas na Pateira de 

Fermentelos, acompanhado pelo 
vinho produzido pela adega que 

visitaram anteriormente.   

Através do website e da aplicação o 
enoturista tem a possibilidade de se 

inscrever no serviço.

O enoturista poderá usufruir de uma 
paisagem incrível ao pé do rio.

CONHECER O SERVIÇO INSCREVER-SE

4º PONTO
Pateira de 

Fermentelos

ALMOÇO
na Pateira de 
Fermentelos

5º PONTO
Ecomuseu Marina da 

Troncalhada

6º PONTO 
Museu Santa Joana

7º PONTO
Caves São Domingos

Através do website, redes sociais, app 
e cartazes/mupis são apresentadas 

as características das regiões, pontos 
turísticos, adegas, tipos de vinhos, 

rotas e condições das experiências.

- Vindima
- Esmagar a uva 

(de forma tradicional)
- Engarrafar o vinho

- Medir a percentagem do álcool

Visita ao museu Santa Joana, 
acompanhado por um guia turístico 

que pertence ao Museu.

O enoturista tem a oportunidade 
de visitar um espaço vinhateiro 

com um guia turístico, percebendo, 
simultaneamente, como é 

produzido o vinho da bairrada.

Neste ponto o enoturista poderá 
alargar a sua cultura. Irá visitar o 

museu onde se produz o sal. 

turista e o roteiro 
de um dia
bairrada

figura 61:  Turista e o reoteiro de um dia- Bairrada
fonte: Elaborado pela autora
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O enoturista ao chegar à sede da 
equipa gestora do serviço poderá 

esclarecer qualquer tipo de dúvida com 
os responsáveis, fazer o check-in e 

levantar o seu KIT.

Após um dia preenchido de 
variadas experiências o 

enoturista poderá descansar num 
dos hotéis mais belos da região, 
Hotel da Curia. O alojamento é 

opcional.

Escolher o tipo de experiência que 
pretende usufruir ( 4 rotas diferentes 

ou visitar adegas de forma 
independente). 

A experiência é paga após a inscrição 
tanto no website como na App.

Neste ponto o enoturista tem a 
oportunidade de visitar um espaço 
vinhateiro com um guia turístico, 

percebendo simultaneamente como é 
produzido o vinho da bairrada.

SELECIONAR A 
EXPERIÊNCIA

PAGAR A
EXPERIÊNCIA

CHEGADA AO
LOCAL DE
CHECK IN

1º PONTO  
Museu

 Macinhata do Vouga

2º PONTO
Igreja Matriz da Trofa

3º PONTO
Quinta Vale de Cruz 

DEGUSTAR ALOJAMENTO
Hotel da Curia

JANTAR
Quinta do Encontro 

O primeiro ponto da rota é o Núcleo 
Museológico da Macinhata do Vouga. 

O enoturista dirige-se até a adega onde 
pode iniciar a sua experiência.

Degustar o vinho da adega e os 
produtos locais. 

O enoturista dirige-se até à quinta do 
encontro que para além de ser um 
espaço de produção de vinho é um 
restaurante com refeições típicas da 
região. Dois em um, mais uma adega 
que os enoturistas podem conhecer 
enquanto usufruem do seu jantar.

KIT *
Chapéu de Palha
Cesto de vime 
T-shirt e Luvas
Guia Turístico
Identificação do Enoturista

*
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figura 62:  Experiência do Enoturista na adega- Beira Interior
fonte: Elaborado pela autora

Apanhar/Plantar cereja
Apanhar/Plantar azeitona
Apanhar/Plantar amêndoa

Produzir queijo
Produzir compotas

turista e a sua 
experiência na adega
beira inteiror

Explicar a produção dos seus 
produtos.  

Através do website e da aplicação o 
enoturista tem a possibilidade de se 

inscrever no serviço.

Neste caso, um restaurante da zona 
com produtos gastronómicos típicos da 

região fornece o almoço aos 
enoturistas no espaço vinhateiro, 

acompanhado pelo vinho produzido 
pela adega.   

CONHECER O SERVIÇO INSCREVER-SE

ALMOÇAR NA 
ADEGA

PRESENÇA DO 
PRODUTOR LOCAL

CO-CRIAR 
 EXPERIÊNCIAS 

TURÍSTICAS
DEGUSTAR

PERSONALIZAR
O PRODUTO

CO-CRIAR 
 EXPERIÊNCIAS 

TURÍSTICAS

Através do website, redes sociais, app 
e cartazes/mupis são apresentadas 

as características das regiões, pontos 
turísticos, adegas, tipos de vinhos, 

rotas e condições das experiências.

- Vindima
- Esmagar a uva 

(de forma tradicional)
- Engarrafar o vinho

- Medir a percentagem do álcool

Degustar o vinho da adega e os 
produtos locais.

Dar um nome ao seu próprio 
produto, criar um slogan para o 
rótulo inspirado na experiência 
e dar uso à rolha usando a sua 
criatividade (ex: porta chaves)
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O enoturista ao chegar à sede da 
equipa gestora do serviço poderá 

esclarecer qualquer tipo de dúvida com 
os responsáveis e fazer o check-in.

Escolher o tipo de experiência que 
pretende usufruir ( 4 rotas diferentes 
ou visitar adegas de forma independ-

ente). 

A experiência é paga após a inscrição 
tanto no website como na App.

Explicação por parte do guia turístico 
de como irá funcionar a actividade, 
guiar a visita pela adega e explicar 

como é produzido o vinho.

SELECIONAR A 
EXPERIÊNCIA

PAGAR A
EXPERIÊNCIA

CHEGADA AO LOCAL 
DE CHECK IN

CHEGADA AO 
ARTESÃO LOCAL

CHEGADA À 
ADEGA

INICIAR 
EXPERIÊNCIA

AVALIAR A 
EXPERIÊNCIA

O enoturista tem a oportunidade de 
aprender a arte do vime, em
Gonçalo,  tendo cada um a 

possibilidade de fazer o seu cesto de 
vime para usar na experiência vinícola 
e levar como recordação. A entrega do 

KIT é efectuada aqui. *

O enoturista dirige-se até a adega onde 
pode iniciar a sua experiência. A adega 
pode ser escolhida pelo enoturista na 
reserva ou o próprio serviço escolherá 

uma adega adequada ao cliente. 

Por último o enoturista tem a 
possibilidade de avaliar a experiência

KIT *
Chapéu de Palha
Cesto de vime 
T-shirt e Luvas
Guia Turístico
Identificação do Enoturista
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Neste ponto o enoturista poderá 
alargar a sua cultura. Irá visitar o 

museu onde se produzia a Lã e os 
tecidos de grande qualidade. Sendo 

este material um dos sustentos 
deste Concelho. 

Através do website e da aplicação o 
enoturista tem a possibilidade de se 

inscrever no serviço.

O enoturista ao dirige-se até ao centro 
histórico da Covilhã, onde tem a possi-
bilidade de ver pelas ruas (na direção e 
junto ao restaurante) inúmeras imagens 

de arte urbana em edifícios, casas, 
paredes etc. 

CONHECER O SERVIÇO INSCREVER-SE

4º PONTO
Arte Urbana no centro 

Histórico

5º PONTO
Museu de Lanifícios da 
Universidade da Beira 

Interior

6º PONTO
Quinta dos Termos DEGUSTAR

7º PONTO
Castelo de Belmonte

ALMOÇO

Através do website, redes sociais, app 
e cartazes/mupis são apresentadas 
características das regiões, pontos 
turísticos, adegas, tipos de vinhos, 

rotas e condições das experiências.

Almoço no restaurante Taberna- A
 Laranjinha, no centro da Covilhã. 

Restaurante com gastronomia típica da 
região e com vinhos de alta qualidade.  

Degustar o vinho da adega e os 
produtos locais. 

Por último o enoturista tem a 
oportunidade de conhecer a região 

a partir do seu passado e de 
património histórico.

Neste ponto o enoturista tem a 
oportunidade de visitar um espaço 
vinhateiro com um guia turístico, 

percebendo, simultaneamente, como 
é produzido o vinho.
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turista e o roteiro 
de um dia
beira interior

figura 63:  Turista e o reoteiro de um dia- Beira Interior
fonte: Elaborado pela autoraES
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O enoturista ao chegar à sede da 
equipa gestora do serviço poderá 

esclarecer qualquer tipo de dúvida com 
os responsáveis, fazer o check-in e 

levantar o seu KIT. *

Escolher o tipo de experiência que 
pretende usufruir ( 4 rotas diferentes 

ou visitar adegas de forma 
independente). 

A experiência é paga após a inscrição 
tanto no website como na App.

O enoturista ao dirige-se até ao centro 
interpretativo da cereja, tendo como 
objetivo perceber todo o processo 
de produção da cereja, os espaços 

onde são plantadas as cerejeiras e até 
poderá experienciar atividades 

relacionadas com a apanha ou trata-
mento da cereja. 

SELECIONAR A 
EXPERIÊNCIA

PAGAR A
EXPERIÊNCIA

CHEGADA AO
LOCAL DE
CHECK IN

1º PONTO
Castelo novo

2º PONTO
Adega Cooperativa do 

Fundão

3º PONTO
Centro Interpretativo 

da Cereja

O primeiro ponto da rota é o Castelo 
Novo, que se situa no Fundão. A 
melhor forma de começar uma 

experiência na Beira Interior é através 
da seu passado histórico e das suas 

fortalezas, onde castelos e o 
património cultural são 

elementos identitários desta região.

Neste ponto o enoturista tem a 
oportunidade de visitar um espaço 
vinhateiro com um guia turístico, 

percebendo, simultaneamente, como é 
produzido o vinho.

O enoturista dirige-se até ao 
restaurante, usufruindo de um jantar no 

Restaurante Fio de Azeite.

ALOJAMENTO
Kasas do Serado, Caria

JANTAR
Fio de Azeite- Taberna

Após um dia preenchido de 
experiências de variadas tipologias 
o enoturista poderá descansar num 
alojamento Rural, Kasas do Serado 

em Caria. 
 O alojamento é opcional.
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AVALIAR A 
EXPERIÊNCIA

Por último o enoturista tem a 
possibilidade de avaliar a experiência
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 Matriz de Benefícios

matriz de 
benefícios

ferramenta projetual

O mapa de benefícios (Figura 64) foi desenhado com a intenção 

de  ajudar a perceber quais são os atores pertencentes ao projeto (o 

próprio serviço TWINE, o enoturista, o guia, o produtor local, os 

equipamentos turísticos, as atrações turísticas, as parcerias, a região e 

os influenciadores), quais são os benefícios que estes agentes retiram 

ao participarem neste serviço e a relação que existe entre os 

colaboradores do projeto (os atores).

Através da matriz de benefícios é possível perceber o que cada ator 

ganha com a participação no TWINE. É importante analisar e 

perceber se todos os intervenientes ganham com esta experiência de 

forma igual. Por exemplo, na coluna do enoturista podemos 

verificar que este oferece ao serviço (que se situa na linha 

horizontal), receita, divulgação e publicidade com o passa a palavra, 

podendo este recomendar o serviço aos seus familiares e amigos, no 

fim da experiência o participante tem a possibilidade de dar o seu 

Feedback e a sua avaliação no Website ou na App, contribuindo assim 

para a identificação das melhorias que devem ser introduzidas no 

serviço.
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serviço enoturista guia produtor local actrações turísticas parcerias região influenciadores

serviço

enoturista

guia 

produtor local

equipamentos
turísticos

actrações 
turísticas

parcerias

região

influenciadores

Organização do serviço;
Divulgação e visibilidade;
Criação de estratégias;
Expansão do negócio 
para outras cidades 
e para fora do país;

Oferta de um roteiro com ofer-
tas alternativas;
Novas experiências e 
conhecimentos, nomeada-
mente na área do vinho;
Experiências com produtores 
locais e produtores vinícolas;

Criação de postos de trabalho;
Novos conhecimentos;
Aumento dos conhecimentos 
em línguas estrangeiras;
Contacto direto com pessoas 
de diferentes países e culturas;
Novos contactos;

Novos contactos;
Novas experiências e 
memórias;
Visibilidade;
Rendimento;

Novos clientes;
Expansão do negócio;
Visibilidade dos seus serviços;
Dinamismo;
Novos postos de trabalho;

Visibilidade e divulgação dos 
serviços e do património;
Oportunidade de expandirem e 
inovarem estes espaços;
Partilha de conhecimentos;
;

Divulgação e visibilidade dos 
negócios;
Credibilidade ;

Aumento da Receita;
Abordagem inovadora da região 
e dos produtos locais;
Credibilidade;
Potencialização das suas 
principais características 
reveladoras das suas qualidades;

Descontos nos serviços;
Visibilidade;
Novas experiências e 
momentos;
Novos contactos;

Receita;
Divulgação e visibilidade a partir 
do passa a palavra;
Feedback e avaliação;
Credibilidade do serviço;

Novos conhecimentos;
Memórias, histórias, momentos 
e partilha de conhecimentos;
Lazer;
Envolvimento com a 
comunidade, a região e locais 
turísticos;
Novos contactos; 

Receita;
Clientes;
Partilha de conhecimentos;
Feedback;
Partilha de momentos e 
memórias;
Criação de interações;

Novos contactos;
Novas experiências e 
memórias;
Partilha de conhecimentos;
Receita;

Receita;
Novos contactos;
Divulgação e credibilidade;
Novos postos de trabalho;
Novos clientes; 
Partilha de conhecimentos;
Feedback;

Receita;
Oportunidade de expandirem 
e inovarem os espaços con-
soante o perfil do enoturista;
Partilha de conhecimentos;
Feedback;
Divulgação e credibilidade;

Receita;
Divulgação da identidade do local;
Desenvolvimento da economia local;
Novos conhecimentos e 
Multiculturalidade; 
Desenvolvimento de infraestruturas;

Visibilidade;
Partilhas e gostos nas redes 
sociais;
Troca de conhecimentos;

Clientes satisfeitos com o 
serviço;
Novos clientes;
Transmite o feedback dos 
enoturistas;
Credibilidade e autenticidade 
do serviço; 
Dinamização das experiências;

Transmissão de conhecimentos 
sobre a história da região, das 
tradições e das suas 
características;
Organização das actividades;
Acompanhamento nas actividades;
Patilha de experiências, memórias 
e momentos;

Receita;
Novos conhecimentos e contactos;
Trabalho em equipa;
Novas experiências e memórias;
Aprendizagem;
Desenvolvimento da sua capacidade 
de comunicação em várias línguas e 
em se adaptar em vários ambientes;

Partilha de conhecimentos;
Acompanhamento nas 
actividades co-criativas;
Feedback do serviço oferecido 
pelos produtores;
Ajuda na organização das 
actividades;

Divulgação e credibilidade;
Novos clientes;

Divulgação e credibilidade;
Novos clientes; 
Transmissão de informações 
destas atrações aos 
enoturistas;

Divulgação e visibilidade dos 
valores culturais e da
identidade local;
Credibilidade;
Novos clientes;
Trabalha a ligação entre o 
enoturista e a região;

Visibilidade;
Transmissão de conhecimentos 
à cerca da história da região e 
das suas características;
Organização das actividades;
Acompanhamento nas 
actividades;
Partilha de experiências, 
memórias e momentos;

Clientes satisfeitos com o 
serviço;
Novos clientes;
Transmite o feedback dos 
enoturistas;
Credibilidade e autenticidade 
do serviço; 
Partilha de conhecimentos;

Transmitir conhecimentos sobre a 
produção agrícola ou a pasteleira 
através de 
experiências co-criativas;
Acompanhamento nas 
actividades co-criativas;
Patilha de experiências, 
memórias e momentos 
diferenciadores;

Partilha de conhecimentos; Aquisição de novos 
conhecimentos;
Desenvolvimento da 
comunicação e do trabalho em 
equipa;

Produtos locais frescos e 
naturais;
Clientes satisfeitos;
Receita; 

Divulgação e visibilidade dos 
produtos locais;
Credibilidade;
Visitantes;
Trabalha a ligação entre o 
ecoturista e o conceito terroir/
produtos locais;

Transmitir conhecimentos 
sobre a produção agrícola ou a 
pastelaria através de
experiências co-criativas;
Acompanhamento nas 
actividades co-criativas;
Partilha de experiências, 
memórias e momentos difer-
enciadores;

Receita;
Credibilidade e autenticidade 
do serviço ; 
Um serviço amplo e com oferta 
variada. 

Transmite conhecimentos;
Oferece novas experiências, 
lugares e uma gastronomia 
típica;

Partilha de conhecimentos; Receita; 
Credibilidade e 
reconhecimento; 
Experiência;
Clientes;

Riqueza patrimonial; 
Oferece visibilidade à região 
devido à oferta que existe;
Turistas assíduos e novos 
visitantes;

Oferece novas experiências e 
um serviço mais rico;
Partilha de experiências, 
memórias e momentos 
diferenciadores;

equipamentos
turísticos

Receita;
Credibilidade e autenticidade 
do serviço; 
Um serviço amplo e com oferta 
variada;
Contactos;

Transmite conhecimentos;
Oferece novas experiências e 
lugares para conhecer;
Novos contactos;

Novos conhecimentos e 
contactos;
Trabalho em equipa;
Novas experiências e 
memórias;
Partilha de conhecimentos;

Trabalho em equipa;
Credibilidade e visibilidade;

Visibilidade e divulgação dos 
seus serviços;
Oportunidade de expandirem e 
inovarem;
Partilha de conhecimentos;
Clientes;

Receita;
Divulgação e visibilidade dos 
negócios;
Trabalho em equipa;

Receita;
Inovação;
Credibilidade e 
reconhecimento;
Potencialização dos serviços 
presentes na região;

Descontos nos serviços;
Visibilidade;
Novas experiências e 
momentos;
Novos contactos;

Receita;
Credibilidade;

Novas experiências e 
conhecimentos;
Redução nos preços;

Receita;
Novos contactos;

Novos contactos;
Visibilidade;
Ajuda monetária;

Trabalho em equipa; Visibilidade dos serviços;
Receita;

Divulgação e visibilidade dos 
negócios;
Credibilidade e 
reconhecimento;
Receita;

Receita;
Credibilidade;

Pontos turísticos;
História e tradições;
Visbilidade;
Locais para realizar as 
activiades turísticas;
Produtos e actores locais;

Atrações e equipamentos turísticos;
História e tradições;
Locais para realizar as activiades 
turísticas;
Produtos locias;
Gastronomia;
Contacto com a comunidade local;

Criação de postos de trabalho;
Novos conhecimentos;
Contacto direto com a cultura e 
com a comunidade local;

Novos contactos;
Visibilidade;
Condições facoráveis para a 
produção de produtos;

Expansão do negócio através 
das características da região;
Visibilidade dos seus serviços;
Postos de trabalho;

Visibilidade e divulgação dos 
serviços;
Oportunidade de expandirem 
e inovarem dentro da região e 
fora dela;
Clientes;

Divulgação e visibilidade dos 
negócios;
Credibilidade;

Receita;
Abordagem inovadora da região e 
dos produtos locais;
Credibilidade, divulgação e 
visibilidade;
Potencialização das suas 
principais características 
reveladoras das suas qualidades;

Novas experiências e 
momentos;
Novos contactos;

Receita; 
Divulgação e visibilidade;
Feedback e avaliação;
Credibilidade do serviço;

Partilha de momentos e 
memórias;
Criação de interações;

Partilha de conhecimentos;
Feedback;
Partilha de momentos e 
memórias;
Criação de interações;

Novos contactos;
Novas experiências e 
memórias;
Partilha de conhecimentos;

Novos contactos e clientes;
Divulgação e credibilidade;
Novos postos de trabalho;
Partilha de conhecimentos;
Feedback;

Visibilidade e divulgação dos 
serviços e do património;
Partilha de conhecimentos;
Novos clientes;
Receita;

Divulgação e visibilidade dos 
negócios;
Credibilidade;

Divulgação e visibilidade dos 
negócios;
Receita;
Visitantes;

Novas experiências e 
momentos;
Novos contactos;
Lazer;
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fonte: Elaborado pela autora
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SEM INTERAÇÃO

SEM INTERAÇÃO

Dinamismo dos locias;
Oferta de um serviço + completo;
Aumento da receita;
Mais enoturistas interessados em 
visitar estes espaços devido ao 
produtos locais que são vendidos 
e apresentados pelos produtores: 
(exemplo: almoço na pateira de fermentelos);
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No âmbito desta dissertação optámos por enunciar uma lista de 

atividades que permitem ao enoturista explorar os seus cinco 

sentidos. As actividades que serão apresentadas são inovadoras e 

estão associadas não só à produção do vinho mas também à cultura e 

às tradições das regiões. Tirar partido das potencialidades das regiões 

e dos seus produtos identitários é uma estratégia que pode enriquecer 

oenoturista e aproximá-lo da comunidade e da região. Com 

envolvência dos cinco sentidos nestas atividades os enoturistas 

conseguem ter uma experiência intensa e carregada de sensações que 

irão ficar na memória. Em seguida apresentam-se as atividades que 

propomos integrar no projeto. 

 Atividades oferecidas 
pelo projeto TWINE



actividades

vindimas

As Vindimas são atividades que o TWINE oferece 

juntamente com a participação das adegas/

quintas ou associações cooperativas. Aqui o 

turista é convidado a participar numa das 

vindimas, ajudando os produtores vinícolas. Esta 

atividade só pode ser realizada durante os meses 

de setembro e outubro (meses em que é feita a 

colheita da uva). A vindima é uma atividade 

muito dinâmica, que requer a participação de 

todos e um trabalho em equipa.

esmagar a uva

Esmagar as uvas (ou pisar as uvas) é uma tradição 

que ainda se mantém em algumas quintas e 

adegas. No entanto, este processo está cada vez a 

ser mais executado por máquinas.

Tradicionalmente, o esmagamento das uvas para 

a produção de vinho era feito diretamente com 

os pés, pois toda a produção de vinho era feito de 

uma forma bastante artesanal. Esta atividade era 

tão elaborada e diferente, que passava a ser um 

ritual, feito por um grupo considerável de pessoas 

que trabalham em equipa e que depositam todo o 

carinho naqueles processos artesanais, 

acreditando mesmo que até a forma como 

pisavam poderia ter influencia na qualidade do 

vinho. Considerámos, que esta seria uma 

atividade interessante, sendo que, para além de 

ser uma tradição que se manteve durante muitos 

anos é uma atividade que requer contacto direto 

com as uvas, apelando assim ao sentido do tato e 

do olfato e também socialização.

workshop de cestaria

Dada ainda a presença forte do artesanato em 

todas as regiões, em especial a cestaria na 

Beira-Interior, o projecto TWINE oferece um 

workshop de cestaria em Gonçalo com um 

artesão que vive desta arte. Para além disso, o 

enoturista teria a possibilidade de ficar com 

o cesto que produziu e utilizá-lo em outras 

experiências co-criativas, nomeadamente, na 

vindima. No fim da experiência, o cesto ficaria 

com o enoturista para recordação, este cesto faz 

parte do KIT que se é oferecido ao enoturista.
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workshop de doçaria

É também oferecia ao enoturista a possibilidade 

de conhecer a produção de doces típicos da região 

(ex: ovos moles, amores da Cúria, cavacas de 

Pinhel, etc.) Esta doçaria é feita em parceria com 

a fábrica de ovos moles, com pastelarias da região 

conhecidas por fazerem os doces típicos ou até 

com membros da comunidade local que fazem 

estes produtos locais em casa, mas com a mesma 

qualidade e rigor. As pessoas neste workshop têm 

a oportunidade de aprender a fazer o doce, de 

perceber a tradição e a história que 

aquele produto integra e ainda de produzirem o 

seu próprio doce com a ajuda do pasteleiro. No 

fim da experiência, cada enoturista consome o 

doce feito por si.

extração de sal

A produção de sal tem uma grande importância 

histórica na região da Bairrada, mais 

concretamente no concelho de Aveiro. 

Atualmente, a exploração intensa das salinas 

deixou de ser rentável devido aos modernos 

sistemas de conservação de alimentos (https://

salinasaveiro.com, acedido em 2019). Embora essa 

produção tenha diminuído drasticamente, existem 

ainda salinas que estão a ser exploradas por

 alguns produtores, estando aptas para receber 

visitas regularmente, com ou sem guia. O 

Ecomuseu da Troncalhada tem visitas regulares 

e é uma das principais atrações do concelho de 

Aveiro. Para que a visita dos enoturistas no 

ecomuseu não seja apenas para adquirir 

conhecimentos teóricos, considerámos 

importante implementar aqui uma atividade, a 

extração do sal. Esta recolha de sal é ainda feita 

por métodos artesanais, o que torna a experiência 

ainda mais valorizada.

workshop de cerâmica e barro

Na região da Bairrada existe uma grande tradição 

na produção de produtos em cerâmica. Assim, 

o projeto TWINE oferece também workshops 

de cerâmica. Dado que este material é um ícone 

da região, sendo possível fazer muitos trabalhos 

de qualidade à base de barro, o enoturista tem a 

oportunidade de conhecer a arte da cerâmica e do 

barro através de artesões da região. 
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A oliveira é um símbolo do Mediterrâneo, sendo a produção de azeite um 

dos símbolos identitários de Portugal e da zona do interior, que vai de 

encontro com a região do Dão e da Beira Interior. Para além da oliveira, 

a amendoeira é também um produto local muito produzido e valorizado 

em Portugal, principalmente na Beira Interior. A cereja é produzida num 

dos concelhos que se insere no TWINE, o Fundão. O Fundão é o concelho 

que mais produz cereja, a nível nacional, de alta qualidade. Este produto é 

reconhecido não só a nível nacional, mas também, a nível mundial. Sendo 

assim, atividades co-criativas associadas à apanha da azeitona, da 

amêndoa e da cereja são atividades que os enoturistas poderão 

experienciar devido à importância e à qualidade que estes produtos 

representam para o país e para a região da Bairrada, do Dão e da 

Beira-Interior. Durante a participação nestas atividades os enoturistas são 

convidados a consumirem vinhos e outros derivados (exemplo: 

aguardentes e licores). Estas atividades ocorrem em períodos diferentes 

da colheita de uvas, nomeadamente, a cereja entre maio e junho, a 

amêndoa, em agosto, e a azeitona, entre dezembro e janeiro o que poderá 

contribuir para a diminuição da sazonalidade do turismo na Região 

Centro.

apanha da azeitona, cereja e amêndoa
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As atividades descritas contribuirão para que os produtores locais 

aumentem as suas receitas e obtenham mão-de-obra para executar as 

atividades agrícolas, em troca esses produtores transmitem 

conhecimentos e informação sobre a produção destes produtos e 

interagem com os enoturistas, contribuindo para que os enoturistas ob-

tenham experiências autênticas e diferenciadoras. Por vezes, os 

habitantes locais conseguem oferecer uma proximidade e informação 

sobre o local que nem sempre os guias turísticos conseguem transmitir, 

por mais pesquisas e recolha de informação que realizem.

impacto das atividades:
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  Modelo de Negócios
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modelo de 
negócios

ferramenta projetual

A Figura 65 apresenta o modelo de negócios do projeto TWINE, o 

esquema utilizado é adaptado do Business Model Canvas, de Alexaner 

Osterwalder. O modelo de negócios inclui informações relacionadas 

com as questões logísticas, os membros que pertencem ao projeto e 

o seu funcionamento. Através da informação presente nesta figura é, 

também, possível ter uma perceção das fontes de custos e de receitas 

do projeto. O modelo que se apresenta (Figura 65) inclui nove blocos 

com diferentes áreas e elementos chave que ajudam a ter uma visão 

global do projeto e a avaliar a viabilidade do serviço que o TWINE irá 

oferecer aos enoturistas. O bloco dos parceiros permite, por exemplo, 

termos uma noção das instituições que estarão associadas ao projeto, 

das contribuições monetárias e do material que o projeto poderá 

receber. Quanto mais parceiros estiverem associados ao projeto 

melhores resultados e receitas o TWINE pode obter. As atividades que 

é possível o projeto oferecer aos enoturistas, tendo assim a 

possibilidade de perceber se são atividades cativantes e se podem ser 

concretizáveis. É importante a oferta de atividades inovadoras, 

diferenciadoras e atividades que estejam associadas ao tema do 

projeto e ao território, sendo que os enoturistas procuram explorar 

a temática do vinho e os territórios/ regiões que pretendem visitar. 

Relativamente aos recursos que são necessários para a concretização 

do projeto sobre duas categorias: recursos humanos e outros 

recursos. Em termos de recursos humanos, salienta-se a equipa 

gestora do projeto, o guias turísticos e os produtores locais. A 

identificação dos recursos necessários, permite, também, identificar as 

potenciais fontes de custos do projeto. A proposta de valor apresenta 

uma lista com estratégias, produtos e serviços que o TWINE pode 

oferecer de forma a criar um serviço que satisfaça as necessidades 

dos enoturistas. Neste domínio também são descritos os principais 

objetivos e fatores que podem melhorar a qualidade do serviço. Os 

custos da empresa permitem ter uma noção geral dos gastos que serão 

feitos, enquanto os fluxos de rendimento permitem perceber quais 

são as principais fontes de receitas. Dentro dos custos que o serviço 

terá, está o material de divulgação do projeto, esse material é descrito 

noutra tabela por “canais de distribuição e comunicação”. Aqui são 

descritas algumas ferramentas que a entidade gestora do projeto irá 

utilizar para comunicar com os clientes e para divulgar. No 

“Segmento de Clientes” está descrito o público-alvo do projeto.



PARCERIAS

Câmara Municipal (para cada região);

Turismo Centro de Portugal; 

Adegas/ Quintas e Espaços;

Vinhateiros;

Associações;

Equipamentos Turísticos;

ACTIVIDADES 

Actividades co-criativas:

Fabrico de Doçaria;

Extração de Sal; 

Vindima;

Esmagar Uva; 

Apanha da cereja/azeitona/amêndoa;

Workshops de artesanato;

Degustação de produtos locais;

Golf;

Personalização das garrafas;

Termas;

Praia;

 

CUSTOS

Salários;

Material para KITS;

Material de Divulgação; 

Material para usar nos workshops;

RECURSOS

Produtores locais para cada especialidade 

(produtor de vinho, azeitona, amêndoa, 

cereja, queijo, etc.);

Guia turístico;

Tradutor;

Material necessário;

Equipamento Turístico; 

 

PROPOSTA DE VALOR

Actividades adaptadas para o tipo de 

público-alvo, associadas ao vinho e a outros 

produtos locais;

Criar uma relação próxima com o território;

Partilha de experiências e conhecimentos com 

produtores locais, artesão e a comunidade 

local;

Aumento da oferta turística para pessoas com 

vários interesses e de faixas etárias diferentes;

Serviço procura oferecer propostas mais 

económicas;

 

RELAÇÕES COM OS CLIENTES

O TWINE cria uma ligação entro o enoturista e  os produtos 

locais;

Cria uma ligação entro o enoturista e  as  comunidades locais;

Aproxima o enoturista ao território;

Pretende oferecer experiências inovadoras e que compensem a 

confiança que o enoturista depositou no serviço ao escolhe-lo;

SEGMENTO DE CLIENTES

Pessoas com vários interesses;

Pessoas com interesse em conhecer espaços 

vinhateiros e tudo o que engloba a produção 

de vinho;

Pessoas de várias faixas etárias;

Classe média alta;

CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO

Website;

App;

Flyrs;

Guia Turístico;

Cartazes;

Sede TWINE;

Agência de viagens;

 

FLUXOS DE RENDIMENTO 

Compra dos pscks de actividades ou dos roteiros por parte dos 

turistas;

Ajuda monetária ou de material por parte das Parcerias;

 
figura 65: Modelo de Negócios
fonte: Elaborado pela autora adptado do daptado do 
Business Model Canvas, de Alexaner Osterwalder
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produtores

a



o que são as 
personas?
ferramenta projetual

A identificação e definição das personas é uma estratégia projetual 

muito utilizada na área do Design de Serviços. Esta ferramenta 

consiste na criação fictícia de um cliente que se enquadre no 

público-alvo do projeto. Isto é, as personas representam atributos 

associados ao comportamento pessoal, histórias pessoais, motivações, 

desafios, preocupações e de características demográficas que se 

enquadrem com o tipo de cliente esperado (Siqueira, 2019). 

Neste contexto, foram definidas cinco personas para este projeto. 

Cada persona apresenta um conjunto de características que foram 

pensadas e analisadas, tendo como base a revisão da literatura sobre 

quem procura produtos de enoturismo (capítulo 2.2), de modo a 

corresponder com o público-alvo esperado, desde o seu nome, à sua 

idade, o seu estado civil, os seus principais interesses, onde reside, as 

suas características pessoais, as línguas que domina e um breve 

resumo sobre as suas motivações turísticas.
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  Personas



Luísa vive no litoral, onde o contacto 
com a natureza e com a agricultura é 
escassa. As suas origens são do 
interior, Guarda. Os seus pais sempre 
tiveram uma ligação com o campo e 
com a produção de vinho e azeite. 
Atualmente, procura uma actividade 
relacionada com essas vertentes e 
com a aproximação do campo, numa 
tentativa de recordar o seu passado e 
de vivenciar experiências que lhe 
trazem boas memórias.

LUÍSA
FERNANDES

50 
casada

professora 
(área do turismo)

INTERESSES

B
IB

L
IO

G
R

A
F

IA

IDIOMAS

português

inglês

espanhol

aveiro

classe média

REDES SOCIAIS

DISPOSITIVOS

tempo livre

interesse por cultura

dinâmica

actividades físicas

descobrir
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figura 66: Persona- Luísa Fernandes
fonte: Elaborado pela autora
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Fernando sempre se dedicou ao 
trabalho e aos seus amigos, daí para 
ele constituir família nunca foi o seu 
principal objectivo. Considera-se uma 
pessoa com vontade de aprender e de 
vivenciar novas experiências. Quando 
sai com amigos gosta de apreciar um 
bom vinho acompanhado por um bom 
jantar.   

FERNANDO 
DIAS

55 
solteiro

empresário

INTERESSES

B
IB

L
IO
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figura 67: Persona- Fernando Dias
fonte: Elaborado pela autora
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Susana é emigrante em França. De 
origens portuguesas gosta de passar 
as suas férias em Portugal junto da 
família. Quando vem para Portugal 
aproveita para conhecer melhor o seu 
país de origem. Tira entre três a quatro 
dias para passear por uma zona/ 
região que ache que têm potencial 
para adquirir novas experiências e 
conhecimentos. O vinho é um produto 
à qual a Susana aprecia bastante. 
Sendo assim, o enoturismo é uma das 
actividades que consta na sua lista de 
interesses.
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figura 68: Persona- Susana Freitas
fonte: Elaborado pela autora
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Kléber tem uma situação profissional 
estável  e pretende conhecer mais 
sobre temáticas que não estão 
relacionadas com a sua atividade 
profissional. Desde sempre se 
interessou por viajar, conhecer novas 
culturas e tradições. Sem fronteiras 
nem barreiras, está disposto a 
conhecer o mundo e em especial a 
gastronomia e os produtos típicos de 
cada país.  

KLÉBER
WENER

30
solteiro

engenheiro 
mecânico 

INTERESSES

B
IB

L
IO

G
R

A
F

IA

IDIOMAS

alemão

inglês

berlim

classe média

REDES SOCIAIS

DISPOSITIVOS

tempo livre

interesse por cultura

dinâmica

actividades físicas

descobrir

ES
T

R
A

T
ÉG

IA
 P

R
O

JE
T

U
A

L 

figura 69: Persona- Kléber Wener
fonte: Elaborado pela autora
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Thomas sempre se dedicou em 
investir na restauração, criando assim 
uma cadeia de restaurantes em 
Inglaterra que o deixou muito 
confortável na vida. Atualmente 
encontra-se reformado, mas continua 
com vontade de conhecer mais sobre 
a gastronomia, nomeadamente a 
gastronomia e o vinho português que é 
atualmente, tão reconhecido a nível 
mundial. Para além disso procura ter 
algum descanso e usufruir de umas 
férias que o permitam relaxar.
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figura 70: Persona- Thomas Taylor
fonte: Elaborado pela autora
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Cores e Tipografia
 A Marca
Pictogramas
 Mapas
Apresentação dos Roteiros de Enoturismo
 Website
 Redes Sociais
 App
Guia Turístico
 Catazes
Kit
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Na área do design é fulcral selecionar uma paleta cromática que esteja de 

acordo com a temática e que seja apelativa de forma a criar uma 

comunicação coerente. Tal como Costa (2011, p.58) afirma, “desenhar, 

visualizar, implica utilizar cores e portanto aplicar a essa utilização funções 

comunicativas, o que nem sempre tem relação com as cores tal como as 

vemos na realidade, mas com uma intencionalidade expressiva ou 

comunicativa do designer”. Neste caso, optámos por selecionar as cores 

consoante o principal produto local das três regiões e do tema do projeto.  

  

Como podemos verificar no esquema de imagens (figura 71), 

recolheram-se várias fotografias associadas às uvas, às vinhas e ao vinho 

(tanto tinto como branco). A partir de uma recolha vasta de cores em 

cada imagem começou-se a perceber quais as cores mais presentes na 

área da vitivinicultura. Após a recolha das cores, procedeu-se a vários 

testes de combinações de cores, de forma a conseguir conjugar cores que 

contrastassem e que se conjugassem de forma a tornar a palete coerente 

e harmoniosa. As cores finais foram então, o bordô do vinho tinto, o 

verde dos cachos e das folhas das videiras, o amarelo dos cachos de uvas 

de casta branca já maduros, o azul escuro dos cachos de uva de casta tinta 

e o castanho corresponde à terra, tronco da videira e às folhas secas. O 

branco e o preto  foram utilizados apenas no logo para poder destacá-lo 

em fundos de fotografias ou fundos com mais ruído visual.

Uma vez que o projeto TWINE pretende desenvolver o enoturismo de 

forma integrada na Região Centro de Portugal, incluindo as três 

principais rotas (Bairrada, Dão e Beira Interior) foi selecionada como cor 

para representar o projeto na sua globalidade o bordô ( a cor do vinho 

tinto), uma vez que é uma cor comum e muito presente nos três 

territórios. No entanto, existe diversidade na Região em termos de 

recursos que deve estar presente na estratégia de comunicação que se 

utiliza para promover as três rotas. Neste contexto, foram selecionadas 

cores diferentes para as rotas.

 Cor e Tipografia



figura 71:  Recolha das cores 
através de imagens das regiões
fonte: Elaborado pela autora
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A cor Azul foi selecionada para a rota da Bairrada, devido à sua 

proximidade com o litoral e por ser um território ligado às águas termais. 

A cor amarela foi selecionada para a Beira-Interior, visto que é a região 

com temperaturas mais elevadas no verão, onde existem muitos terrenos 

onde a cor predominante é um amarelo seco (torrado) da terra. A cor 

verde foi selecionada para a rota do Dão, uma vez que é uma região com 

muita vegetação e rica em espaços verdes e floresta.

Concluímos assim que a cor é um elemento imprescindível na área da 

comunicação, sendo um elemento em “pé de igualdade, com as formas, as 

imagens, e os signos, sejam eles tipográficos sejam iconográficos.” ( Costa, 

2011, p. 58) 



Fig. Apresentação da palete de cores

C 18 M 36 
Y 100 K 7

R 205 G 156 B 1 

# CD9C01 

C 33 M 39 
Y 49 K 21

R 156 G 134 B 113 

# 9C8671 

C 98 M 83 
Y 38 K 37

R 30 G 47 B 81 

# 1E2F51 

C 37 M 86 
Y 52 K 56

R 98 G 36 B 50 

# 622432

C 61 M 41 
Y 54 K 32

R 93 G 105 B 95 

# 5D695F 

C 35 M 16 
Y 30 K 2

R 179 G 193 B 181 

# B3C1B5 

figura 72:  Apresentação da 
paleta de cores
fonte: Elaborado pela autora

A tipografia utilizada maioritariamente nos materiais gráficos de comunicação do projeto e na marca 

tem o nome de Work Sans, sendo utilizadas as variantes Work Sans Thin, Regular e Bold. Work Sans 

insere-se na categoria “geometric”, sendo uma fonte não serifada. Optou-se por este tipo de letra por 

ser de fácil leitura, simples e optimizada. Em raros casos é utilizada, em simultâneo, a fonte Linux 

Libertini.

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y w z

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y w z

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y w z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T Y U V X Y W Z
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T Y U V X Y W Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T Y U V X Y W Z

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y w z

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y w z 
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T Y U V X Y W Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T Y U V X Y W Z
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A marca é um elemento fulcral para a identificação e diferenciação de 

qualquer projeto, produto ou serviço. Através das marcas é possível criar 

um símbolo de consistência e de garantia de qualidade. Segundo Ruão 

(2003) a sociedade de hoje está subcarregada de marcas e identificações, 

todas com o intuito de se distinguirem e de criarem uma aproximação 

e confiança nas mentes dos consumidores. As organizações sentem-se 

pressionadas a investir numa marca de qualidade, só através de uma 

marca forte é possível diferenciarem-se e procurarem uma autenticidade 

desejável. Tal como Ribeiro (2012) afirma: “ a função de uma marca 

consiste em criar valor para o consumidor, mediante a garantia de um 

desempenho padrão, a facilitação da compra perante um cenário 

desconhecido, a distinção perante os produtos concorrentes, a distinção 

social conferida ao seu utilizador e a legitimação da compra e criação de 

valor para a empresa e tudo isto acontece e transmite mediante a 

comunicação que a marca estabelece entre o consumidor” (citado por Cruz, 

2006).

Uma marca é então uma forma de comunicar algo que se pretende 

vender. Deste modo “a marca é inseparável da comunicação e cada 

interação com a marca de forma individual também constitui uma ação 

de comunicação” (Cruz, 2006). Wheeler (2018) defende que a marca pode 

ser utilizada pelas empresas para estabelecer ligações emocionais com os 

clientes, sendo identificada como única e insubstituível. Para que isso seja 

possível a marca precisa de ser forte e de ficar facilmente na memória dos 

consumidores. Para Wheeler (2018) uma marca poderá desempenhar três 

funções (figura 73).

NAVEGAÇÃO

SEGURANÇA

ENVOLVIMENTO

“as marcas ajudam os consumidores a escolher entre uma 
enorme quantidade de opções.”

“as marcas comunicam a qualidade intrínseca do produto e 
dão segurança ao cliente de que ele está a tomar a decisão 
certa.”

“as marcas usam linguagens e associações para estimular os 
clientes a se identificarem com a marca.”

figura 73- Funções de uma marca
fonte: Elaborado pela autora com 
base em Wheeler (2018)
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 A Marca 
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A identidade da marca, na perspetiva de Wheeler (2018, p.4), “alimenta o 

reconhecimento, amplia a diferenciação e torna grandes ideias e significados 

mais acessíveis ao público”.

A divulgação da identidade de territórios de enoturismo pode ser 

concretizada através de estratégias de comunicação inspiradas na cultura 

e em outros recursos desses territórios. Neste contexto, os espaços 

vinícolas apresentam um grande potencial de desenvolvimento devido 

aos recursos endógenos que possuem. Tal como Batista (2007) afirma, 

quando se apoiam projetos relacionados com produtos locais de 

qualidade, com por exemplo projetos relacionados com o artesanato, 

rotas e percursos pedestres, estamos a contribuir para o desenvolvimento 

e valorização desses territórios. Deste modo “a ponte entre os recursos 

endógenos e a criação de uma identidade deve ser cuidadosamente 

construída” (Batista, 2007, p.2). A imagem de um território deve ter como 

base as suas principais potencialidades.

Segundo Lencastre (1999), a marca é o elemento dominante de um 

produto, de mais que um produto, de um projeto/serviço ou até de ações 

humanitárias. A marca tem, assim, a função de identificar esse produto 

e de contribuir para um benefício global ou para uma missão de forma a 

tornar uma ideia ou um serviço palpável. Sendo assim, as marcas são 

elementos que constituem fontes de valor para as empresas e para os seus 

clientes, promovendo, assim, a diferenciação e apelo ao consumo (Ruão, 

2003). As marcas para além de serem diferenciadoras devem representar 

um símbolo que seja facilmente reconhecível e marcante, que fique na 

memória dos consumidores. 

Tendo como base as reflexões apresentadas anteriormente é possível 

concluir que a existência de produtos de qualidade não é suficiente para 

ocorrer o desenvolvimento económico de territórios de enoturismo, é 

necessário, simultaneamente, criar uma identidade forte em redor das 

principais características do território, da sua história e tradições. 

Fernandes (2018, p. 33) afirma que a identidade “deve expressar os seus 

valores – sublinhados na sua marca –, os objetivos a que se propõe, os 

planos estratégicos implementados e os produtos/ erviços da mesma, 

devendo esses valores ser transmitidos aos seus clientes, aos consumidores 

que usam, compram ou experimentam a marca.”Consequentemente, é 

importante criar uma marca que esteja de acordo com a temática do pro-

jeto, mas que, simultaneamente, seja identitária da região, caso o projeto 

atue numa determinada região e queira potencializá-la.
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Deste modo, um dos principais objetivos deste projeto é criar uma marca 

que transmita a identidade da região e do projeto e que fique na memória 

dos consumidores.

Em termos metodológicos, numa primeira fase foi efetuada uma análise 

detalhada das características e atrações turísticas das três rotas do 

projeto, com o objetivo, não só de identificar elementos que eram comuns 

às três rotas, como também elementos diferenciadores. Esta tentativa de 

procurar outros elementos identitários das regiões, tinha como primeiro 

objetivo procurar potencialidades que as distinguissem, de forma a ser 

mais fácil criar uma identidade para cada região, mas ao mesmo tempo 

também uma identidade para o projeto. Após esta análise observou-se 

que seria difícil criar uma marca com grandes variações o que poderia 

colocar em causa o objetivo geral do projeto TWINE (desenvolver de 

forma integrada o enoturismo na Região Centro de Portugal). Na figura 

74 estão representados os elementos que serviram de inspiração ao 

desenvolvimento da marca.

Foram desenvolvidos vários protótipos de marcas e após uma longa 

reflexão, discussão com alguns investigadores do projeto e 

experimentação, optou-se por utilizar o copo de vinho como elemento 

gráfico. Existem vários formatos de copos, o que inicialmente se tornou 

um problema, pelo simples facto de o copo poder não estar de acordo 

com a região, visto que existem regiões mais ricas em vinho tinto e 

outras, por exemplo, em espumante. O que inicialmente era um problema 

tornou-se uma solução, ao se integrarem no logo os três formatos de 

copo, o que traduz, também, alguma diversidade regional.

O logo apresenta tês formatos de copos, o copo do espumante representa 

a região da Bairrada, o copo balão (Padrão Borgonha) representa a região 

da Beira Interior visto que é um copo que se usa tanto para vinho tinto 

como para vinho branco e esta região é rica na produção dos dois tipos 

de vinhos e por último a região do Dão seria representada pelo copo 

Padrão Bordeaux, um copo para se usar com o tinto encorpado, tipo de 

vinho muito comum e conhecido na região do Dão (figura 77). No logo 

do projeto (geral) os três copos estão sobrepostos, sem transparências 

apenas com uma linha fina a definir a forma do copo (ver figura 76). 

Relativamente à tipografia, utilizou-se o tipo de letra Work Sans, devido 

às suas caraterísticas já referidas anteriormente.
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Apresenta-se uma explicação sintetizada do nome do projeto. O nome foi criado pela 
equipa do projeto TWINE.  

fonte imagens: https://unsplash.com
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+ +

espumante
(bairrada)

vinho tinto
(dão)

vinho tinto 
e branco

(beira interior)

=

pluralidade
variedade

degustação de vários vinhos

TWINE = TOURISM+ WINE

Figura.52 - Pontos-chave da identidade do serviço TWINE

Figura.52 - Inspiração para o desenvolvimento da  marcapadrão 
bordeaux

branco padrão 
borgonha

espumante sobremesa

brancos, rosés 
e espumantes

tintos de 
médio corpo a
encorpado 
com taninos 
elevados

tintos leves, 
brancos 
encorpados e 
vinhos rosés 

espumantes fortificados e 
demais vinhos 
doces

figura 74 - Inspiração para o 
desenvolvimento da marca
informação retirada de: 
https://www.precolandia.com

+ +

espumante
(bairrada)

vinho tinto
(dão)

vinho tinto 
e branco
(beira interior)

=

pluralidade
variedade
degustação de vários vinhos

figura 75 -  Pontos-chave da 
identidade do serviço TWINE
fonte: Elaborado pela autora

inspiração
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figura 76 - Marca TWINE
fonte: Elaborado pela autora
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variações da marca
consoante as regiões

figura 77 - Marca TWINE- regiões
fonte: Elaborado pela autora
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figura 78 - Variações da marca 
TWINE consoante a região
fonte: Elaborado pela autora
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figura 79 - Variações da marca TWINE 
com fundo;
fonte imagens: https://unsplash.com 

Na figura 78 apresenta-se a marca 

que foi desenvolvida e as 

respetivas variações de acordo 

com os roteiros de vinhos que 

integram o projeto (Bairrada, Dão 

e Beira Interior). Com o objetivo 

de testar a legibilidade da marca, 

na figura 79 estão alguns 

exemplos da aplicação da marca 

em fundos de imagens.
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Os pictogramas são usados desde os primórdios, e a prova disso é a 

representação, por exemplo de atividades e animais através de pinturas 

rupestres que se encontram ainda nos dias de hoje em grutas e rochas 

(exemplo: pinturas rupestres de Foz Côa).

Os pictogramas são elementos que permitem comunicar de forma rápida 

e percetível em qualquer parte do mundo. Tal como Rosa (2010) afirma, 

os pictogramas são símbolos desenhados de forma mais sintetizada 

possível, condensados, esquematizados e fortes com a intenção de serem 

interpretados e entendidos ao ponto de passarem uma mensagem 

imediata e clara.O designer deverá então ter em conta que os pictogramas 

devem ser facilmente percecionados pelo recetor da mensagem. Neste 

contexto, Rosa (2010, p.7) define um pictograma da seguinte forma:

“Um pictograma (do latim picto- pintado + grego graphe- letra) é 

um símbolo que representa um objeto ou conceito por meio termo de 

ilustrações.”

Neste sentido, também Dranka (2012) defende que os pictogramas são 

representações gráficas simplificadas ao máximo, de objetos, ações, 

conceitos ou até narrativas, tornando assim a comunicação simples, 

direta e eficiente. Para que estas representações sejam claras é fulcral 

eliminar qualquer tipo de detalhe que não seja essencial para o 

entendimento do pictograma, como cores e detalhes que apenas servem 

para tornar o símbolo esteticamente mais agradável, mas menos 

percetíveis aos olhos dos recetores da mensagem (Dranka, 2012).

É importante sublinhar que os pictogramas não devem ser acompanhados 

de texto e devem ser universais. Isto significa que o recetor da mensagem, 

independentemente do seu background cultural e nacionalidade, deve 

percecionar objetivamente o que o emissor da mensagem procurou 

transmitir através desses pictogramas (Dranka, 2012).
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  Pictogramas
 



Por oposição à
fotografia, os 
pictogramas são uma 
linguagem de síntese.
-ROSA, 2010, P. 6
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Sendo assim, o uso de pictogramas pode ser resumido a formas 

simplificadas e desenhadas através de algumas técnicas. Holmes 

(2001,citado por Dranka, 2012) apresenta três linhas principais que 

podem ser usadas na criação e no desenvolvimento de pictogramas:

1) Utilização de “Geons”- a utilização de formas geométricas (exemplos: 

triângulos, quadrados e círculos) pode facilitar o cérebro humano a 

associar a referências que estejam armazenadas na sua memória, devido 

à sua simplicidade é possível comparar as novas imagens com imagens 

anteriormente guardadas;

2) Silhueta- o uso de silhuetas pode ser muito eficiente, ao delinear a 

forma de um objeto ou de uma ação é possível obter-se um resultado 

muito sintético e simplificado;

3) Observação- neste caso o desenvolvimento dos pictogramas pode 

basear-se na intuição e na criatividade, utilizando-se assim desenhos mais 

livres que poderão ser, posteriormente, melhorados com base em Geons 

ou Silhuetas, para ser possível garantir um desenho mais sintético.



O projeto TWINE integra uma grande diversidade de serviços que irão 

ser comunicados aos turistas recorrendo ao desenho de mapas e do 

roteiro. Nesses roteiros os pictogramas representarão atrações turísticas 

diretamente relacionadas com o vinho e também outras atrações e 

equipamentos turísticos.

Na figura 80 estão descritas todas as etapas do processo de 

desenvolvimento dos pictogramas. Na primeira fase existiu uma recolha 

de imagens de atrações turísticas que são procuradas pelos enoturistas. A 

partir dessas imagens, procedeu-se a uma fase experimental, onde se 

tentou retirar das imagens formas muito simplificadas e geométricas. 

Apesar de nesta etapa, termos conseguido desenhar pictogramas com 

poucos detalhes, sentimos que não existia uma coerência entre eles e 

que as formas poderiam estar demasiado retas e “frias”. Posteriormente, 

optou-se por utilizar esferas. O desafio consistiu em, a partir de três 

colunas de esferas, desenvolver os pictogramas. Após a análise dos ícones 

desenvolvidos na segunda fase chegámos à conclusão que seria difícil 

alguns pictogramas serem percetíveis e expressivos.  

Finalmente, numa quarta fase, começámos a perceber que deveríamos 

utilizar as esferas de forma diferente, dando forma às linhas exteriores e 

arredondando os vértices. Na quinta fase procedeu-se a algumas 

alterações e aperfeiçoamentos de algumas formas, como por exemplo na 

questão dos espaços verdes, das adegas, do património religioso, museus 

e no alojamento, tendo-se optado por diminuir a curvatura dos vértices, 

tornando assim os pictogramas mais sóbrios. Após vários testes para 

verificar se a mensagem que se pretendia transmitir através dos 

pictogramas chegava ao recetor e também através da utilização dos 

pictogramas nos mapas, observou-se que era necessário introduzir 

alterações. Foram efetuadas essas alterações e em consequências 

obtiveram-se os pictogramas finais que se apresentam na figura 80.

processo de desenho dos 
pictogramas
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Tentou-se reduzir ao máximo a forma, 

tornando-a o mais simples possível, percetível e 

simultaneamente os ícones serem desenhados à 

base de circunferências. 

O principal objectivo é:  ícones coerentes, 

com a mesma linguagem.
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alojamento

adegas

património 
religioso

restauração

património cultural 
(museus)

património cultural (castelos)

espaços
termais

espaços 
verdes

figura 80:  Desenvolvimento 
dos pictogramas
fonte: Elaborado pela autora
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Apesar dos pictogramas representarem locais 

diferentes, é clara a relação de proximidade visual 

que existe entre eles. A figura 81 representa a 

aplicação dos ícones em imagens.

Os pictogramas desenvolvidos devem assumir-se 

sempre com a linha branca, ou no caso da aplicação 

dos pictogramas nos mapas fazem-se acompanhar 

com uma esfera no fundo com as cores do projeto 

(azul, bordô, amarelo, verde e castanho). De 

seguida, apresentam-se alguns exemplos de 

aplicação dos ícones em fundos de cor (figura 82).

figura 81:  Aplicação dos ícones 
em imagens
fonte: Elaborado pela autora

figura 82:  Variações do fundo dos pictogramas 
consoante a cor do fundo (estudo das cores)
fonte: Elaborado pela autora
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espaços 
vinhateiros

(Adegas, quintas e 
associações 

cooperativas)

património 
religioso

(igrejas, capelas, 
conventos)
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património 
religioso

(igreja, capelas, 
msoteiros)
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O desenvolvimento de mapas implica a recolha de um conjunto de 

informações que permitirá definir o conteúdo do mapa, mas também a 

forma/configuração desse mapa. Wood (2016) refere que no processo de 

desenvolvimento de mapas é importante, entre outros aspetos, conhecer 

o público-alvo e testar a sua funcionalidade. Atualmente, há uma 

tendência em projetar mapas muito simplificados que sejam de fácil

leitura e interpretação (Wang, 2014). No entanto, para além da 

simplificação é importante que o mapa seja agradável aos olhos dos 

utilizadores. Segundo Ortag (2009), o mapa deve ser funcional e ter uma 

componente utilitária, mas é também muito importante ter em conta a 

componente gráfica, a nível estético e visual (citado por Wang, 2014).

Neste projeto os mapas formam desenvolvidos para representar roteiros 

de longadistância que pretendem dar a conhecer aos potenciais 

utilizadores um conjunto de atrações que poderão visitar para obter ex-

periências de enoturismo e também obter informações sobre um 

conjunto de equipamentos turísticos que poderão utilizar quando 

realizam esses roteiros. Tal como Wang (2014) afirma, o objetivo final 

é ajudar os utilizadores a movimentarem-se de um ponto para outro da 

maneira mais eficiente.

Os mapas que serão integrados no Website ou na App terão uma ligação 

ao google maps, os mapas apresentados em papel terão de ser igualmente 

práticos e conter a informação que é precisa para ser possível chegar ao 

local de forma rápida. Tal como Lopes afirma (2018) quando se está a 

desenhar um mapa é muito importante ter em atenção o meio de 

comunicação que irá ser utilizado para divulgar esse mapa. No âmbito do 

projeto “TWINE” desenvolveram-se mapas com diferentes roteiros.

O processo utilizado para criar os mapas integra várias etapas. 

Inicialmente tornou-se complicado desenhar os concelhos com uma 

retidão exata das fronteiras, acabando por não ser possível criar um mapa 

com o máximo de rigor. Desta forma, optámos por eliminar pormenores e 

desenhar os concelhos a partir da forma original, dando-lhe uma 

configuração mais geométrica (ver figura 83). Para representar os mapas 

optou-se por utilizar cinza claro para facilitar a inclusão de

elementos, como por exemplo os pictogramas e as infraestruturas 

rodoviárias. Os mapas completos da região serão apresentados ao lado 

com a cor atribuída à região (mesma cor usada na base dos pictogramas), 

mas com destaque nos concelhos que fazem parte do roteiro (figura 84). 

Mapas
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fonte: Elaborado pela  autora
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A oferta de roteiros turísticos atrativos e com diferentes durações poderá 

contribuir para aumentar a visitação destes territórios e a duração da 

estadia dos visitantes, contribuindo, assim, para o desenvolvimento 

turístico da Região Centro. Com o objetivo de exemplificar alguns dos 

roteiros que poderão ser desenvolvidos nesta Região e como esses 

roteiros poderão ser desenhados para serem atrativos e de fácil utilização 

pelos potenciais visitantes, nesta dissertação foram desenhados três 

roteiros para a região da Bairrada e outros três para a região da Beira 

Interior, com durações de um dia, dois dias e três dias. Quanto mais tem-

po o visitante permanecer na região melhor será para a economia local.

Acredita-se, também, que roteiros que integram várias temáticas e 

atrações turísticas são atrativos para os enoturistas, como se observou 

quando se analisaram as motivações do enoturista no enquadramento 

teórico (capítulo 2.2.). Tendo como base esta informação e o 

levantamento das atrações e equipamentos turísticos da Rota da 

Bairrada e da Rota do Dão, considerou-se que seria adequado incorporara 

nos roteiros atrações relacionadas diretamente com o vinha, mas também 

outras atrações culturais e naturais. Sendo assim, para além do 

património associado ao vinho que se pode usufruir ao longo do 

percurso, é, também, possível experienciar outros recursos 

complementares, nomeadamente, a gastronomia, o alojamento local, 

serviços, história, espaços verdes, entre outros. Os recursos que se podem 

encontram nos roteiros são: restauração, alojamento, adegas/quintas/

associações cooperativas de vinho, espaços verdes, termas, património 

religioso, património histórico, museus e praias/barragens ou rios.

Em síntese, procura-se que o enoturista, através de experiências 

oferecidas pelos serviços diários e pelos roteiros, e explore o território de 

uma forma inovadora e com um planeamento organizado pelo serviço 

que o projeto TWINE oferece. Com a intervenção do projeto TWINE, 

objetiva-se atingir uma dinamização territorial e um desenvolvimento 

económico na região da Bairrada, Dão e Beira-Interior.
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  Apresentação dos 
Roteiros de Enoturismo 



nome dos 
roteiros
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Os nomes dos Roteiros derivam do mundo dos vinhos, visto que o foco e 

a temática principal do projeto TWINE é o enoturismo. Com o objetivo 

de dar um nome aos roteiros que foram desenvolvidos foi efetuada uma 

pesquisa sobre a história do vinho e como é que estas regiões começaram 

a crescer na área da vitivinicultura. No entanto, tivemos dificuldade em 

encontrar algo que pudesse diferenciar as rotas e que estivesse associado 

às regiões. Elaborou-se então um Brainstorming que possibilitou uma 

reunião de conceitos e palavras associadas ao vinho, como por exemplo 

nomes de castas comuns em cada região, sensações que se 

experienciavam em atividades associadas ao vinho, expressões antigas 

associadas ao vinho, deuses associados ao vinho, jogos de palavras e 

povos históricos que contribuíram para o aparecimento da produção

vitivinícola na Região Centro. Após uma recolha de conceitos, discutiu-se 

e refletiu-se quais seriam os nomes que mais se associariam ao 

enoturismo e como estes nomes poderiam ser diferenciadores e, 

simultaneamente, de fácil memorização por parte dos enoturistas. 

Após este processo optou-se por adaptar antigas expressões religiosas 

associadas à importância do vinho na nossa vida para os roteiros que se 

propõem para a Região da Bairrada: (i) “Dádiva de Deus” (Figura 85); (ii) 

“Sangue de Cristo” (Figura 86); e (iii) “Essência da própria vida” (Figura 

87);. No caso da Beira Interior optou-se por utilizar alguns 

acontecimentos históricos, uma vez que esta Região é muito rica em 

património cultural (castelos), tendo-se optado por associar o nome dos 

roteiros aos povos que habitaram esta Região e que tiveram uma ligação 

à vitivinicultura. 

Os Romanos tomaram posse das terras que atualmente se designam por 

região da Beira-Interior em 139 a.c, tendo sido um dos primeiros povos a 

investir na viticultura. Cerca de 600 anos depois, surgiram os 

Visigodos com forte ligação à produção vitivinícola e no séc. XII, os 

monges de Cister revitalizaram a vitivinicultura após a reconquista das 

terras do interior (Vine to Wine Circle, 2019). Deste modo, os nomes 

escolhidos para os roteiros que foram desenvolvidos para a Beira Interior 

são: (i)“Roteiro dos Romanos” (Figura 89); (ii) “Roteiro dos Visigodos” 

(Figura 90); e (iii) “Roteiro dos Monges de Cister”(Figura 91), dando a 

sensação que os enoturistas estão a viver a experiência inteiramente 

ligada ao património histórico e simultaneamente ao mundo do vinho.
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figura 85: Roteiro “Dádiva de deus”
fonte: Elaborado pela  autora

figura 86: Roteiro “Sangue de Cristo”
fonte: Elaborado pela  autora
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figura 87: Roteiro “Essência da Própria Vida”
fonte: Elaborado pela  autora

figura 88: Mapa “Deus Baco”
fonte: Elaborado pela  autora
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figura 90: Roteiro dos Monges Cister
fonte: Elaborado pela  autora

figura 89:Roteiro dos Romanos
fonte: Elaborado pela  autora
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figura 92: Mapa “Deus Baco”
fonte: Elaborado pela  autora

figura 91: Roteiro dos Visigodos
fonte: Elaborado pela  autora
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Optou-se por desenhar meios de comunicação online, pelo facto de ser 

uma das ferramentas mais utilizadas nos dias de hoje para obter qualquer 

tipo de informação, principalmente na área do Turismo. Segundo Buhalis 

(2000) a internet é atualmente um dos principais meios de comunicação 

usados pelos serviços de marketing que pretendem dar a conhecer e 

publicitar os destinos aos turistas. Bødker e Browning (2013) reforçam 

esta ideia, argumentando que o turismo é uma das áreas em que as novas 

tecnologias tem um papel muito relevante, não só no desenvolvimento de 

produtos como nas estratégias de comunicação desses produtos. Também, 

na área do enoturismo, os visitantes utilizam com grande frequência a 

Internet como fonte de informação, como se verificou na secção do 

capítulo 2.2 relacionada com as fontes de informação utilizadas pelos 

enoturistas.

Pesquisas que estudam a credibilidade dos sites afirmam que a 

qualidade e a confiança de uma ferramenta online depende muito, não só 

de questões técnicas, mas também de sinais observáveis, ou seja da sua 

qualidade visual, nomeadamente elementos gráficos associados à área do 

design (Schlosser, White et al. 2006 citado por Loda, 2011). Segundo Loda 

(2011), os profissionais da área do marketing turístico pretendem 

informar e persuadir os potenciais visitantes a visitar um destino 

turístico através de bons websites. Tal como Lopes (2018) afirma, as 

plataformas web e as aplicações (apps) são meios de comunicação que 

possibilitam um acesso fácil e rápido por parte dos turistas às 

características dos destinos turísticos que pretendem visitar ou que estão 

a visitar. Os meios de comunicação digitais são de fácil acesso e mais 

sustentáveis, devido à não utilização de papel em cartazes, flyrs ou outros 

elementos publicitários. Todavia, “a experiência digital jamais substitui 

a experiência física de conhecer um destino” (Bødker & Browning, 2013 

citado por Lopes, 2018, p. 122). Deste modo, é importante projetar uma 

interação omnipresente e móvel com dispositivos e redes digitais, de 

forma a dar a conhecer, da melhor forma, os destinos turísticos. Bødker & 

Browning (2013) afirmam que a criação de lugares como conceito 

possibilita desenvolver respostas tecnológicas mais relevantes e 

oportunas para a área do turismo.
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Com base nos argumentos referidos considerou-se que seria relevante 

integrar na estratégia de comunicação do projeto TWINE, um website 

que forneça informação sobre os territórios, os produtos e serviços 

turísticos oferecidos, as atrações e equipamentos turísticos e os roteiros 

propostos. Neste contexto, pretende-se com o website criado promover o 

serviço e os territórios de enoturismo do projeto TWINE e persuadir os 

visitantes a visitar estes territórios e a realizar atividades de 

enoturismo. O website também tem como objetivo promover o vinho e os 

seus produtos associados das três rotas. Neste sentido, considera-se que o 

website é uma ferramenta imprescindível na identidade de um território, 

uma vez que promove e divulga a região e o serviço a uma escala

 mundial, sendo possível potenciais clientes terem acesso ao site em 

qualquer parte do mundo. Neste caso concreto o website será uma 

ferramenta de informação, de promoção e também de comercialização de 

produtos de enoturismo. O Website também terá um papel relevante na 

melhoria do serviço ao permitir que os utilizadores avaliem os serviços 

adquiridos. 

Foi realizada uma pesquisa em websites de adegas e quintas e 

constatou-se que todos eles pediam a idade antes de ser possível entrar 

na página inicial do website, caso o utilizador tenha menos de dezoito 

anos não é permitida a entrada. Por esse motivo, considerámos 

importante colocar esse requisito, uma vez que o projeto está associado à 

visita de adegas e à venda de vinho, sendo o álcool proibido a menores de 

dezoito anos.

De seguida iremos apresentar três websites que serviram de inspiração 

para o desenvolvimento do website do projeto TWINE. Procuraram-se, 

principalmente, websites de empresas, adegas, quintas e rotas, não só 

porque estes meios de comunicação são já desenhados para o mesmo tipo 

de público-alvo do projeto TWINE, mas também porque existe alguma 

semelhança em termos de temas abordados.



inspirações para desenhar o 
website- caves são domingos 
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figura 94: Lista de expriências de 
Enoturismo

figura 93: Página inicial do 
Website São Domingos
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figura 97: Lista de produtos

figura 95: Menu inicial da página 

figura 96: Descrição dos produtos

Considerámos o website deste projeto bem organizado e intuitivo, dispondo de forma 

clara os produtos que pertencem à marca e de uma forma simples a atrativa todas as 

características de cada vinho. Destaca-se, nesta ferramenta, o uso de imagens de alta 

qualidade do espaço e do produto que está a ser promovido – o vinho. Outro elemento 

que se destaca neste website é a clareza e simplicidade de cada página (fundos 

brancos com imagens e com pouco texto). Trata-se, assim, de um website onde existiu 

uma grande preocupação em incluir apenas a informação mais relevante, não 

existindo uma saturação da informação disponível.
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figura 99: Biografia de Liliana 
Guerreiro 

figura 98: Página inicial do 
Website Liliana Guerreiro

inspirações para desenhar o 
website- liliana guerreiro 
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figura 102: Localização de pontos de venda

figura 100: Lista de Produtos da Designer

figura 101:  Imagens do Atelier da Designer

O website da designer Liliana Guerreiro, embora não esteja relacionado com o tema 

do projeto TWINE - o vinho e o enoturismo, é um site que está muito bem 

organizado, simples, onde não existe saturação de informação e é muito intuitivo. 

Neste site, destacamos a página inicial onde as imagens são o elemento mais 

destacado, existindo pouco texto. Esta configuração estimula o utilizador a explorar 

(navegar). Destacamos, também, a apresentação minimalista dos produtos da designer 

e a sua organização.
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figura 104: Oferta das atividades

figura 103: Página inicial do 
Website La Route des Vins.ca

Localização do Projecto: 
Brome-Missisquoi, situada na região 
de Montérégie, na província canadenses 
de Quebec - Canadá

inspirações para desenhar o 
website- la route des vins.ca 
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figura 105: Apresentação das Rotas

figura 107:  Legenda dos Pontos Turísticos da Rota

figura 106:  Mapeamento da Rota

O projeto La Route des Vins.ca preocupou-se em apresentar um website 

extremamente completo, com uma grande diversidade de roteiros, de atrações 

turísticas, de adegas e de atividades que poderão ser desenvolvidas no território que 

integra esta rota. Optámos por explorar este website, não por ser um website 

esteticamente apelativo e organizado, mas sim porque contém informações muito 

importantes e variadas em relação às rotas e às características das adegas que fazem 

parte dessas rotas. Da análise deste website foram destacados um conjunto de 

elementos com relevância para o desenvolvimento do website do projeto TWINE, 

nomeadamente: (i) a presença de imagens relacionadas com o convívio, a degustação 

de vinhos, as paisagens vinhateiras e atividades cocriativas, que transmitem sensações 

e também momentos de socialização; (ii) a interatividade dos mapas, ou seja, o 

enoturista pode escolher os pontos que pretende visitar e planear o seu próprio itin-

erário, (iii) a descrição completa das atrações e equipamentos turísticos (caraterísticas, 

horário, preços e localização), (iv) o mapeamento de rotas que poderão ser realizadas 

por bicicleta e rotas que poderão ser realizadas por grupos, utilizando o autocarro 

como meio de transporte e (v) a existência de um espaço dedicado a pacotes que os 

turistas podem comprar para usufruir de uma experiência completa, com atividades 

de enoturismo, alimentação e alojamento.
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Antes de aparecer a página inicial do website do projeto TWINE, 

apresenta-se a marca do serviço no centro, sobreposta a uma imagem 

associada às vinhas (Figura 108). No centro inferior, encontra-se a opção 

“entrar”, onde após a entrada é obrigatório fornecer dados pessoais 

(figura 109). Esses dados são: o país onde reside (o website adapta-se à 

língua) e à idade do utilizador. 

O site está disponível em quatro idiomas: o português – que será 

apresentado e analisado neste documento –, o inglês, o francês e o 

espanhol. A escolha destas quatro línguas é fruto da análise dos 

mercados com maior relevância na procura de atividades turísticas na 

Região Centro.

Select your country/territory:

Portugal

Please enter your year of birth:

XXXX

ENTER

figura 109: Página do 
Website- Dados pessoais
fonte: Elaborado pela autora

figura 108:  Página de 
Entradado Website
fonte: Elaborado pela autora
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desenvolvimento do 
website do projeto 
TWINE



REGIÕES EN  PT  FR  ESPRODUTOS LOCAISPARCEIROSSOBREPÁGINA INICIAL ROTEIROS

CONTACTOS RESERVAS ONLINE 

ver vídeo
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figura 110:   Página inicial do 
Website- Vídeo
fonte: Elaborado pela autora

figura 111:  Página inicial do Website

fonte: Elaborado pela autora
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Na página inicial podemos também encontrar o menu na parte 

superior: “sobre o projecto”, as “parcerias”, as “regiões” que são 

abordadas no proejcto, os “roteiros” e por último os “produtos locais” 

que são expostos para venda.  No canto inferior direto é possível 

encontrar os “contactos” e efectuar as “reservas online”. Os ícones do 

Facebook e do Instagram que se encontram antes do menu, permitem o 

utilizador ter acesso imediato às redes sociais do projecto TWINE (figura 

111).

CONTACTOS RESERVAS ONLINE 
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RESERVAS ONLINE CONTACTOS 
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figura 113:  Página inicial do Website
fonte: Elaborado pela autora

figura 112: Página inicial do Website
fonte: Elaborado pela autora

É possível passar  as imagens nas setas que se encontram nos cantos 

inferiores da imagem.língua) e à idade do utilizador. 

As imagens que se apresentam no fundo do website têm uma função 

muito importante, é a partir destas imagens que conseguimos atrair o 

utilizador. Sendo assim, estas imagens foram rigorosamente pensadas 

e escolhidas com a intenção de transmitirem experiências e sensações 

possíveis de se vivenciarem nas viagens que integram o projeto.
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REGIÕES EN  PT  FR  ESPRODUTOS LOCAISPARCEIROSSOBREPÁGINA INICIAL ROTEIROS

como funciona a reserva?

proceder à reserva
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figura 114:   Página inicial do 
Website
fonte: Elaborado pela autora

Na opção “reservas online” existe uma dupla opção: “proceder à 

reserva” e “como funciona a reserva”. Na página que tem como função 

explicar o procedimento da reserva, existem cincos passos explicativos de 

forma resumida que ajuda o utilizador a perceber em que consiste cada 

passo na reserva. Após as fases do funcionamento da reserva é também 

explicito o tipo de actividades que os enoturistas podem usufruir. Por 

último, apresenta-se o mapa das três regiões que estão inseridas no 

projecto TWINE, e as rotas que existem para cada região (figura 115). 
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REGIÕES EN  PT  FR  ESPRODUTOS LOCAISPARCEIROSSOBREPÁGINA INICIAL ROTEIROS

CONTACTOS RESERVAS ONLINE 

procure a 
sua rota ideal ! 

COMO FUNCIONA A RESERVA?

QUE TIPO DE ROTAS PODE ENCONTRAR?

como funciona a reserva?

proceder à reserva

efetuar o 
pagamento 

selecionar o nº
de pessoas 

Se vai em família, com 
colegas de trabalho ou até 
com um grupo de amigos 
não se esqueça de 
selecionar o número certo 
de pessoas que irão 
acompanhá-lo nesta 
experiência.  

selecionar a rota 
e a viagem
 
Procure a rota ideal para ter 
a oportunidade de usufruir, 
tanto do enoturismo, como 
de pontos turísticos da 
região. Nada melhor que 
uma rota para conhecer o 
seu destino de eleição. 

selecionar a 
data 

Selecione as datas que 
pretende realizar as rotas, 
tendo em conta a rota que 
selecionou. Caso pretenda 
reservar apenas uma ex-
periência numa adega, sele-
cione a data e hora. 

preencher os 
dados pessoais 
 É necessário preencher data 
de nascimento, primeiro e 
último nome, email e 
contacto telefónico.  

Por último, efetue o 
pagamento da experiência. 
Irá receber um e-mail com o 
comprovativo da reserva. 

QUE EXPERIÊNCIAS PODE RESERVAR? 

4 rotas em 
cada região 

experiência num 
espaço vinhateiro 

Tem à sua escolha 4 rotas 
em cada região, uma apenas 
para identificação dos 
espaços vinhateiros, as 
outras três rotas 
correspondem a rotas com 
com espaços vinhateiros, 
restaurantes e pontos 
turísticos, com duração de 
um, dois ou três dias.

Pode usufruir de uma 
experiência diferenciadora 
num ou mais espaços 
vinhateiros, onde tem a 
oportunidade de conhecer 
os métodos de produção, a 
gastronomia local e 
degustar vinhos. 
 

beira interior

FUNDÃO

bairrada dão
3 rotas

 ( 1 dia, 2 dias 
e 3 dias)

3 rotas
 ( 1 dia, 2 dias 

e 3 dias)

3 rotas
 ( 1 dia, 2 dias 

e 3 dias)

reservas online
funcionamento da reserva

TWINE

figura 115:   Página completa da 
explicação funcionamento da 
reserva
fonte: Elaborado pela autora
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como funciona a reserva?

proceder à reserva

4

CONTACTOS RESERVAS ONLINE 

reservas online
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SELECIONAR A ACTIVIDADE

região bairrada

SELECIONAR DATA

julho / 2019

D S T Q Q S S

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

nome e-mail 

contacto telefónico mensagem 

DADOS PESSOAIS

PAGAMENTO

país Portugal

tipologia de
pagamento PayPal

Entrar na conta do PayPal

valor total: 340 €

número de participantes

como funciona a reserva?

proceder à reserva

roteiro “dádiva de deus”
1 dia  

roteiro “essência da
 própria vida”

3 dias

roteiro “sangue 
de cristo”

2 dias
340 €130 €70 €

procure a 
sua rota ideal ! 

Quinta Vale de Cruz

Caves Primavera

Quinta do Cavaleiro

Luís Pato (anadia)

Vadio

se tiver preferência pelas adegas, selecione:

(1 opção) Adega Kompassos
(2º opção) Caves Primaveraactividade 1 dia:
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4- +

figura 116:   Página completa da 
explicação funcionamento da 
reserva
fonte: Elaborado pela autora

ELEM
EN

T
O

S D
E C

O
M

U
N

IC
A

Ç
Ã

O

Departamento de Comunicação e Arte | Universidade de Aveiro | 207

procedimento 
da reserva

 A página da reserva dos roteiros ou de actividades enoturistas,

 apresenta várias etapas, de forma a tornar o processo simples mas, 

simultaneamente, completo. Primeiramente, é necessário selecionar 

a região.  Após essa seleção, aparece automaticamente, apenas os 

mapas da região que foi selecionada. Cada mapa corresponde a um 

roteiro, de um, de dois ou de três dias. Os concelhos que se encontram 

com a cor mais forte são os concelhos que estão integrados no roteiro. 

Caso o enoturista pretenda apenas uma experiência num espaço 

vinhateiro (actividade de um dia) poderá selecionar a adega que 

pretende visitar, caso não selecione fica à escolha da esquipa gestora 

do projecto. Na primeira fase também é necessário preencher o 

número de participantes. Relativamente à data, o utilizador terá de 

marcar os dias no calendário. Posteriormente, o enoturista fornecerá 

alguns dados pessoais e por último procede ao pagamento (figura 

116).
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Tourism + Wine = TWINE

O projecto TWINE tem como objectivo estudar as 
questões envolvidas na criação de experiências de 
enoturismo, em três regiões do centro de Portugal, a 
Bairrada, o Dão e a Beira Interior, todas elas com 
vinhos peculiares e contrastantes. Serão exploradas as 
experiências turísticas, através de metodologias diver-
sificadas e de rigor. 

Neste website serão apresentadas alguns roteiros em 
diferentes regiões, para diferentes gostos.

A página integra uma descrição sumária de cada 
região, atrações turísticas, roteiros e de tipos de 
vinhos. Existe também uma secção que o permite 
efetuar reservas para a realização de atividades e 
comprar produtos locais, como por exemplo vinhos. 
Caso pretenda adquirir vinhos é possível efectuar a 
comprar por aqui. 

Esperemos que aproveite todas as experiências 
que oferecemos e que desfrute de todas as 

sensações possíceis de experienciar
 através das nossas ofertas! 

DEGUSTAÇÃOPAISAGENS ATIVIDADES DE
ENOTURISMO

GASTRONOMIA DESCANSO

R
O

T
E

IR
O

S DE ENOTURISMO DO CENTRO D
E P

O
R

T
U

G
A

L

TWINE

REGIÕES EN  PT  FR  ESPRODUTOS LOCAISPARCEIROSSOBREPÁGINA INICIAL ROTEIROS

porto

aveiro viseu
guarda

vila real

castelo branco

coimbra

leiria

+

-

+ cordenadas
(google maps)

Posto da Equipa de Gestão do Projecto

Rua Santo Amaro, 3, Passarela 

6290-093 Lagarinhos, Portugal- localização 

       twinedao.pt     

       +351 238 486 312     

Posto da Equipa de Gestão do Projecto

Rua Elpídio Martins Semedo, 42 Ferreiros

3780-473 Anadia, Potugal- localização

       twinebairrada.com

        

       +351 231 519 680
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Posto da Equipa de Gestão do Projecto

R. Pedro Jacques de Magalhães 7, 

6440-108 Figueira de Castelo Rodrigo, Portugal- localização

  

       twinebeirainterioro.pt        

       

        +351 271 319 220
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figura 117:  Página Website: 
Contactos
fonte: Elaborado pela autora

figura 118:  Página Website- 
Sobre o Projeto 
fonte: Elaborado pela autora
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Nesta página é possível o enoturista ter acesso aos contactos das equipas 

gestoras do projeto em cada região. Além dos contactos telefónicos e de 

e-mail, o enoturista tem acesso à localização que se encontra 

identificada no mapa (figura 117). 

Esta secção do website (figura 118) explica em que consiste o projeto 

TWINE, a descrição do acrónimo TWINE (Tourism+Wine) e apresenta 

palavras chave que vão de encontro com o projeto. Tanto as imagens 

como as palavras chave tem a intenção de passar uma mensagem 

associada às principais experiências que os enoturistas poderão vivenciar 

com a participação nos roteiros ou nas atividades.
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beira interior tipos de vinhos pontos turísticos características 

bairrada tipos de vinhos pontos turísticos características 

dão tipos de vinhos pontos turísticos características 

figura 119:  Página Website- Regiões 
fonte: Elaborado pela autora
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beira interior tipos de vinhos pontos turísticos características 

bairrada tipos de vinhos pontos turísticos características 

dão tipos de vinhos pontos turísticos características 

figura 120:  Página Website- Regiões
fonte: Elaborado pela autora
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Relativamente à secção das regiões, o website apresenta os três territórios 

de forma independente e com a identificação da região a partir de uma 

imagem das vinhas (Figura 120). Por baixo de cada imagem encontramos 

três secções que permitem ao utilizador conhecer a região à distância. 

Primeiramente, é possível perceber o tipo de vinho e as castas mais 

comuns em cada região. Posteriormente, existe uma secção para cada 

região que contém todas as atrações turísticas do território, desde 

alojamento, restauração, museus, adegas, castelos, termas entre outros. 

Por último, na secção das características da região, o utilizador consegue 

perceber onde se situa a região através de uma mapa, quais as suas 

características climáticas e do solo, e uma breve descrição das 

potencialidades da região. Ao passar o rato na imagem, esta passa 

automaticamente para cores, destacando essa região. O objetivo é revelar 

aos poucos as características da região e as suas formas visuais, 

despertando assim curiosidade no utilizador.
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castas 
tintas

baga

“A casta tinta- Baga, é predominante da Bairrada, sendo 
também cultivada no Dão, Estremadura e em algumas 
zonas do Ribatejo. É uma casta de elevada produção, 
com cachos de bagos pequenos e de maturação 
tardia. Em solos argilosos e com boa exposição solar. A 
Baga consegue amadurecer convenientemente e pro-
duzir vinhos muito escuros, concentrados de aroma e 
que podem envelhecer em garrafa durante muitos 
anos.” (Infovini, 2019)  
 

“É considerada uma casta de elevada qualidade por 
vários enologos. O cultivo desta casta, também conhe-
cida por Alfrocheiro Preto na zona do Douro, esten-
deu-se com sucesso nas regiões da Bairrada, Alentejo, 
Ribatejo e na zona de Palmela. É também importante 
controlar a vindima desta casta, pois apresenta uma 
maturação precoce e é bastante susceptível a 
doenças, nomeadamente à podridão. Esta casta 
produz vinhos de cor muito intensa e com aromas que 
recordam flores silvestres, amoras maduras e espe-
ciarias.” (Infovini, 2019) 
 
 

“A casta Rufete, também conhecida por Tinta Pinheira, 
é essencialmente cultivada nas regiões do Douro e do 
Dão, sobretudo nas sub-regiões de Pinhel, Figueira de 
Castelo Rodrigo e Cova da Beira. É uma casta produtiva 
e os seus cachos e bagos são de tamanho médio. Esta 
casta raramente produz vinhos de elevada qualidade, 
no entanto, se atingir o tempo de maturação ideal 
(sensivelmente no fim de Outubro) consegue produzir 
vinhos encorpados, aromáticos e capazes de perman-
ecer muitos anos em garrafa.” (Infovini, 2019) 
 
 

“A casta Bical é típica da região das Beiras, nomeada-
mente da zona da Bairrada e do Dão.  A par da casta 
Maria Gomes, a Bical é uma das mais importantes 
castas da região. Esta casta é de maturação precoce, 
por isso os seus bagos conservam bastante acidez. É 
muito resistente à podridão, contudo particularmente 
sensível ao oídio. 
Os vinhos produzidos com esta casta são muito 
aromáticos, frescos e bem estruturados. Na Bairrada a 
casta Bical é muito utilizada na produção do espu-
mante.” (Infovini, 2019)   
 

“A Fernão Pires, mais conhecida por Maria Gomes na 
zona da Bairrada, é uma das castas brancas mais plan-
tadas em Portugal. É mais cultivada nas zonas do 
centro e sul, especialmente na zona da Bairrada,Es-
tremadura, Ribatejo e Setúbal. A casta Fernão Pires 
tem uma maturação muito precoce, por isso é uma 
das primeiras castas portuguesas a ser vindimada. 
Além disso, sendo muito sensível às geadas, desen-
volve-se melhor em solos férteis de clima temperado 
ou quente. Esta casta possui um bom teor alcoólico e 
uma acidez baixa ou média, por isso os vinhos produzi-
dos ou misturados com esta casta têm intensos 
aromas florais.” (Infovini, 2019) 

 

“A casta Rabo de Ovelha para além de ser cultivada na  
bairrada é também produzida na região do Douro, es-
pecialmente na zona do Douro Superior. É plantada em 
pequenas quantidades na região dos Vinhos Verdes 
sob o nome de Rabigato e nas zonas vitícolas do sul 
do país (Estremadura, Ribatejo e Alentejo) onde é mais 
divulgada. A casta Rabo de Ovelha apresenta cachos 
médios e bagos pequenos de cor verde amarelada.  As 
principais qualidades da casta Rado de Ovelha nos 
vinhos são o alto teor alcoólico, boa longevidade e ele-
vada acidez. Os vinhos que incluem esta casta na sua 
composição apresentam aromas discretos, com notas 
florais, vegetais e até minerais.” (Infovini, 2019) 

 

ver foto +

alfrocheiro

tinta pinheira 

bical

maria gomes 

rabo de ovelha 

castas 
brancas

ver foto +

ver foto +

Nesta página é possível conhcer os 

tipos de castas mais frequentes em cada 

região. Esta informação pode ser útil 

para o enoturista, aumentar os seus 

conhecimentos sobre a atividade, 

influenciando, também, a compra de 

vinhos. 

figura 121:  Página Website- Tipos de Cas-
tas da região da Bairrada
fonte: Elaborado pela autora-Informação 
retirada na integra da Infovini (2019)
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figura 122: Página Website- 
Pontos turísticos Beira Interior
fonte: Elaborado pela autora 
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Considerando que o utilizador seleciona a opção “pontos turísticos”, 

este tem à sua escolha uma lista de lugares identitários,  com 

potencialidades (figura 122). Nesta página, utilizaram-se os pictogramas 

que foram desenvolvidos nesta dissertação para o mapeamento dos 

roteiros, com o objetivo de o utilizador familiarizado.Com o uso dos 

pictogramas, para diferenciar os prontos turísticos, a leitura pode 

tornar-se mais rápida e simultaneamente, graficamenteapelativa. 

figura 123:   Página Website- 

Pontos turísticos Dão

fonte: Elaborado pela autora
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JARDIM DA QUINTA DAS LÁGRIMAS
descobrir

B
A
IR
R
A
D
A PARQUE DA CURIA

descobrir

espaços 
verdes

ver foto +

figura 124:   Página Website- 

Pontos turísticos Bairrada

fonte: Elaborado pela autora

figura 125: Página Website- Pontos 
turísticos Bairrada
fonte: Elaborado pela autora
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De seguida, após o utilizador  selecionar uma das atracções turísticas, 

neste caso os “espaços verdes”, encontra-se uma lista de lugares (figura 

125) associados a essa temática. Cada local tem uma breve descrição: 

características, contactos, horário de funcionamento, preço de entrada 

(se for o caso) e localização do local, como se pode verificar na figura 126. 

Ao selecionar a opção “localização”, automaticamente, o website 

direciona-se para o Google Maps, onde poderá obter as coordenadas ou 

até o percurso pelo GPS do Google Maps. 
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Esta região é rica na produção de vinhos 
brancos e tintos, “elaborados a partir de castas 
tradicionais, como a abundante Baga, e outras 
importadas para solos portugueses, como a 
internacional Cabernet Sauvignon.” (Infovini, 
2009) Para além da produção de vinho esta 
região é também conhecida pela qualidade 
gastronómica, em especial o leitão, chanfana à 
bairrada, feijoada de leitão, cabidela à bairrada, 
pão da mealhada, amores da Cúria, pastel de 
santa clara e por último bolo de Ançã. 
O clima da Bairrada é suave e temperado 
devido à proximidade da costa, o solo é plano, 
argiloso e arenoso, estas características 
contribuem para uma produção  de vinho com 
elevada qualidade.(Infovini, 2009)

vinho regional
da beira atlântico 

bairrada
a barraida é ...

“Terra de boa comida, a Bairrada é 
uma das regiões vinícolas mais 
reconhecidas do Centro de Portugal. 
Venha até à Bairrada e descubra 
uma região repleta de cor e sabor.”
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localização 

“A Quinta das Lágrimas deve o seu nome às 
desventuras do romance entre a dama Inês de 
Castro e o príncipe D. Pedro. A romântica tragédia 
coloca neste local a morte da bela Inês. A Fonte 
dos Amores já aparece documentada pouco 
depois da morte de Inês de Castro, e integra-se 
hoje num parque de árvores centenárias, ruínas 
medievais e neo-góticas, tanques e regatos.”

Rota da Bairrada

 239 802 380

Horários 16 de Março a 15 de Novembro:

Terça-feira a Domingo : 10h-19h

16 de Novembro a 15 de Março:

Quinta-feira a Domingo : 10h-17h

entrada: 3 €

JARDIM DA QUINTA 
DAS LÁGRIMAS

figura 126: Página Website: Pontos 
turísticos (Jardim da Quinta das 
Lágrimas)
fonte: Elaborado pela autora- 
informação retirada (www.rotadabair-
rada.pt)
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figura 127:   Página Website-
 Características da Região da Bairrada
fonte: Elaborado pela autora

Através deste mapa, é possível perceber onde se situa a região da Bairrada 

e a região do vinho regional da Beira Atlântico. No excerto que se situa do 

lado direito é possível perceber que tipos de vinhos a região produz, quais 

são as potencialidades do território e como se caracteriza a Bairrada 

relativamente ao clima e ao solo (figura 127) . 
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figura 128:   Página Website- 
Roteiros da Bairrada
fonte: Elaborado pela autora

A opção “roteiros”, apresenta três roteiros e um mapa para cada uma das 

três regiões, Bairrada, Dão e Beira Interior (Figura 128). Ao 

selecionar um dos roteiros, tendo como base a duração da visita, o 

utilizador tem acesso a um roteiro já planeado e desenhado a pensar num 

gosto plural, simultaneamente, associado ao enoturismo, e em dar a c

onhecer a região de uma forma completa. Como podemos verificar na 

Figura 129, a informação presente que considerámos importante conter 

para além da representação do mapa é: uma breve descrição do ponto 

turístico, que aparece quando o utilizador seleciona o pictograma, os 

contactos, a localização que tem acesso direto ao Google Maps, a 

identificação das estradas principais, pontos cardeais, legenda dos 

pictogramas  que pode ajudar o enoturista na leitura, e a distância (kms) 

e a duração da viagem. 
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praias, barragens, rio

património religioso estradas  

N

S

EO

8,4 km
IC 2

12,8 km
IC 2

8,4 km
N 333

23,6 km
A17

23,6 km
N 235

N 333-1

18,3 km
N 235

18,3 km
N 235

4,8 km
Estrada

Principal

10

1

2

6

águeda

anadia

oliveira 
do bairro

aveiro

7

5

9

3

8

4

11

800 m 
R. Dr Bernardino Machado

1,5 km 
R. De Batalhão dos 

Caçadores

tempo estimado em viagem:  2 horas e 10 minutos

média de km’s: 120 km

 

Na Quinta Vale do Cruz o aproveitamento dos espaços 
proporciona uma utilização funcional e acolhedora para 
quem visita. 
Está ao seu dispor uma quinta que liga a natureza ao 
conforto, permitindo criar momentos de alegria e 
profissionalismo. 
Por entre vinhas e árvores de frutos, passando pelo 
contacto com animais de quinta, pode ainda dar um 
mergulho na nossa piscina.
     933093096
R. Fonte do Salgueiro 11, 3750-351 Barrô
coordenadas: N: 40º32'13, W: 8º28'32 
google maps 

1- quinta vale
de cruz

clique nos pictogramas  
e descubra mais sobre 
este roteiros 

figura 129:   Página Website: 
Roteiro “Dádiva de Deus”
fonte: Elaborado pela autora

figura 130:   Localização da Quinta 

Vale de Cruz

fonte: Google Maps
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figura 131:   Página Website: Produtos 
locais ( Vinho Tinto- Bairrada)
fonte: Elaborado pela autora

Por último, na opção “Produtos Locais” encontramos produtos típicos 

das três regiões em questão. Para além do vinho, é possível venderem-se 

outros produtos locais, como por exemplo, compotas, doces, enchidos, 

queijos, entre outros. Estes produtos locais são produzidos por pequenos 

e médios produtores, o que permitirá ajudar estes produtores através da 

comercialização dos seus produtos. Na Figura 131, podemos observar 

uma gama de vinhos da região da Bairrada, estes produtos encontram-se 

à venda. É possível colocar as quantidades e proceder, de seguida à 

compra do produto, caso o cliente deseje obter mais do que um produto 

é possível adicionar ao “cesto” e acumular assim as suas compras. Se o 

utilizador selecionar “ descobrir +”, o website direciona-o para outra 

página. Essa página apresenta o produto de forma individual e completa, 

como podemos verificar na Figura 132. Para além de uma breve 

apresentação da composição do vinho, são também apresentadas as 

características associadas à percentagem de álcool, à temperatura 

aconselhada para servir o vinho, o tipo de casta usada na produção do 

vinho e a sua origem. No mapa que se encontra do lado direito é possível 

aceder à localização da adega que produz o vinho.



A linguagem gráfica do website foi desenvolvida com o objectivo de 

estar em concordância com os restantes elementos gráficos desenhados, 

como por exemplo, a App, o Guia Turístico, os cartazes, entres outros. A 

estratégia de comunicação do projeto será uma estratégia forte e 

diferenciadora, se existir uma concordância visual entre os elementos de 

informação. O uso constante da fotografia é propositado, uma vez que o 

uso deste elemento é considerado uma estratégia persuasiva neste tipo de 

actividades, nomeadamente no que diz respeito à transmissão de 

sensações, experiências e à qualidade de produtos locais. Nada como a 

fotografia para embelezar lugares e momentos, de forma a apelar aos 

olhos de potenciais clientes. Relativamente às cores e às tipografias 

usadas, são unicamente as apresentadas anteriormente, caso contrário 

não haveria consistência entre os elementos

figura 132:   Página Website-
 Características do Produto 
fonte: Elaborado pela autora
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Concentrado na fruta madura, com notas fumadas 
envolvendo sugestões de especiarias e chocolate. A 
boca volumosa e apetecível, com taninos polidos e 
acidez refrescante, revela um final elegante e sofisti-
cado.
Especialmente indicado para carnes vermelhas grel-
hadas e queijos gordos.

Concentrado na fruta 
madura, com notas fumadas 
envolvendo sugestões de es-
peciarias e chocolate.

sobre o vinho

VINHO TINTO
QUINTA S. LOURENÇO

2013, 75 cl
4,25 €

tinto encorpado, 

servir a 

comprar 

baga (50%) & touriga nacional (50%)
quinta 

s. lourenço

anadia

localização

voltar
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As redes sociais 
constituem uma das 
estratégias subjacentes 
utilizadas pela sociedade 
para o compartilhamento 
da informação e do 
conhecimento, mediante 
as relações entre atores 
que as integram.
-TOMAÉL, ALCARÁ & DI CHIARA, 2005, P. 93
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  Redes sociais



figura 133: Página do 
Facebook- TWINE
fonte: Elaborado pela autora

figura 134: Página do 
Instagram- TWINE
fonte: Elaborado pela autora
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As seguintes figuras (133 e 134) estão associadas às redes sociais do 

projecto TWINE. Consideramos as redes sociais um elemento importante 

na divulgação do projecto e das actividades que são realizadas ao longo 

do ano. Através do Facebook e do Instagram é possível partilhar  imagens 

das experiências dos enoturistas em actividades, divulgar locais, adegas, 

produtores e dar a conhecer os vinhos das regiões. Novidades, concursos 

ou informações de última hora podem também  ser encontradas nestes 

meios de comunicação. 

TWINE
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figura 137: Entrada na aplicação
fonte: Elaborado pela autora

figura 135: App- Entrar
fonte: Elaborado pela autora

figura 136: App- Dados pessoais 
fonte: Elaborado pela autora
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O desenvolvimento de uma aplicação no âmbito do projeto TWINE 

justifica-se pelos mesmos motivos que apresentámos anteriormente para 

justificar a vantagem deoferecer aos enoturistas suportes digitais para 

pesquisarem o serviço, executarem a reserva e conhecerem melhor as 

ofertas turísticas dos territórios que integram o projeto.  Na medida em 

que o enoturista quando está a visitar a região, utiliza frequentemente, o 

telemóvel para obter a informação, a aplicação permite aos enoturistas 

ter uma conta pessoal, podendo executar compras, comentar e partilhar 

imagens. A aplicação pode ser usada em modo offline, ao contrário do 

website. No entanto, se o enoturista pretender ter acesso ao Google Maps 

ou partilhar a sua experiência, terá de ligar-se à internet.

A App está relativamente parecida com o website. Apesar de a estrutura, 

ser diferente, a vertente gráfica e a  informação que o website contém, 

também está presente na aplicação. Relativamente às avaliações, na 

aplicação é possível partilhar uma avaliação da experiência ( de 0-5 ) e 

partilhar algumas imagens da experiência, deixando, simultaneamente a 

sua opinião.

  App



figura 138: App- Menu
fonte: Elaborado pela autora

figura 139: App- reservas 
online
fonte: Elaborado pela autora

figura 140: App- seleção da 
rota/actividade
fonte: Elaborado pela autora

figura 141: App- Menu
(Roteiros)
fonte: Elaborado pela autora

figura 143: App-Roteiros 
Beira Interior
fonte: Elaborado pela autora

figura 144: App- Roteiro 
Beira Interior
fonte: Elaborado pela autora

figura 146: Pontos Turísticos
fonte: Elaborado pela autora

figura 147: App- Espaços 
verdes (Bairrada)
fonte: Elaborado pela autora

figura 148: App-Jardim 
Quinta das Lágrimas
fonte: Elaborado pela autora

figura 149: App- Avaliação 
dos enoturistas
fonte: Elaborado pela 
autora
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figura 142: Roteiros
fonte: Elaborado pela autora

figura 145: App- Regiões
fonte: Elaborado pela autora
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Pack completo. Este conjuntoencontra-se na sede da equipa gestora, à 

venda, tendo o cliente a possibilidade de comprar o pack ou apenas uma 

unidade. Cada unidade apresenta conteúdos importantes associados à 

região, aos tipos de vinho e aos roteiros.
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figura 150: Pack Guia turístico
fonte: Elaborado pela autora
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O desenvolvimento do guia turística é essencial. Apesar de nos dias de 

hoje a preferência é usar as novas tecnologias, o guia turístico permite 

a pessoa procurar e usufruir da informação necessária sem ter de estar 

conectada a aparelhos eletrónicos, ou até à internet. Para além de ser 

uma segurança, caso falte a bateria ou deixe de existir rede no telemóvel, 

é um elemento que fica para mais tarde recordar a experiência. 

 Guia Turístico



introdução inicial

capa dão
capa beira 
interior

capa bairrada
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figura 151: Capas do Guia Turístico
fonte: Elaborado pela autora

figura 152: Apresentação Guia 
Turístico- Beira Interior
fonte: Elaborado pela autora
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índice

figura 153: Índice Guia Turístico-
Beira Interior
fonte: Elaborado pela autora

potencialidades 
da região
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figura 154: Apresentação 
do território da  Beira Interior
fonte: Elaborado pela autora
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figura 155: Localização e características 
do território da  Beira Interior
fonte: Elaborado pela autora

figura 156: Tipos de vinho da 
região da Beira Interior
fonte: Elaborado pela autora

tipos de
 castas
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interior e roteiros
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figura 157: Mapa da região da 
Beira Interior
fonte: Elaborado pela autora
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legenda do 
roteiro

EL
EM

EN
T

O
S 

D
E 

C
O

M
U

N
IC

A
Ç

Ã
O

figura 159: Legenda do
 Roteiro- Guia Turístico
fonte: Elaborado pela autora

figura 158: Roteiro dos monges 
Cister- Guia Turístico
fonte: Elaborado pela autora

roteiro
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figura 160: Exemplificação da 
experiência - Guia Turístico
fonte: Elaborado pela autora

figura 161: Descrição dos Pontos 
Turísticos
fonte: Elaborado pela autora

etapas da experiências na 
adega aos olhos do 
enoturista
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Para além dos meios digitais é importante divulgar o projecto 

fisicamente, em locais estratégicos, de forma a que todos indivíduos 

possam ter acesso. Os cartazes podem ser colocados em postos de 

turismo, agências de viagens, aeroporto, pontos turísticos, entre outros. 

Optámos por destacar o nome do projecto por uma questão de 

diferenciação e porque o nome remete de imediato para a temática do 

vinho. O uso de imagens é propositado, uma vez que as imagens podem 

ser elementos aliciantes e persuasivos, transmitindo sensações e 

momentos que se vivênciam neste tipo de experiências. O slogan usado 

nos cartazes tem como intenção despertar a curiosidade nos leitores, 

convidando indiretamente os indivíduos a descobrir territórios e 

roteiros.  O slogan do cartaz da Bairrada pretende transmitir segurança 

ao leitor,  dado que existem já roteiros pensados tendo como base os seus 

gostos e nos seus interesses pessoais, criando aqui uma proximidade com 

o potencial cliente. A expressão “perca-se” tem como propósito insinuar 

ao leitor que é possível perder-se nesta experiência a partir das variadas 

ofertas  que existem, nomeadamente das cinco sensações que poderão 

experienciar, mais concretamente do paladar,  devido ao mundo de 

sabores que o serviço oferece ao enoturista. Os cartazes apresentados 

tanto podem ter uma vertente estática (fotografia) como um vídeo 

promocional no área onde se encontra as fotografias das seguintes 

imagens. 

 Cartazes



figura 162: Cartaz da região da Bairrada
fonte: Elaborado pela autora
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figura 163: Cartaz da região da Beira Interior
fonte: Elaborado pela autora
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Os kits representam uma parte importante do projecto TWINE, não só 

porque é uma forma de promover o serviço e realçar a sua comunicação, 

nomeadamente a marca, como também permitem identificar os 

participantes. Os Kits variam apenas nas cores e na marca estampada, 

dependendo da região que o enoturista irá visitar. 

Os kits são entregues ao enoturista quando se dirigem ao posto TWINE, 

antes de iniciarem o roteiro ou a actividade. O kit base (figura 164)  que é 

entregue antes do enoturista iniciar a sua experiência não tem qualquer 

tipo de custo adicional.  É composto por uma mochila que 

transporta no seu interior um guia turístico, luvas para o enoturista 

usar nas actividades, uma t-shirt com a cor correspondente à região, 

um cartão de identificação com uma fotografia, nome do enoturista e 

contactos de emergência, caso seja necessário, um chapéu de palha para 

proteção solar e um guia turístico que permite fornecer todo o tipo de 

informação necessária e assinalar os vários locais que visita, as suas 

experiências e curiosidades. O impermeável pode ser acrescentado 

em caso de mau tempo (precipitação). E por último o cesto de vime é 

acrescentado caso o enoturista tenha escolhido a atividade que incluí o 

workshop de cestaria ou caso participe na atividade das vindimas. 

kit 
completo

beira interior
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figura 164: Kit Completo
fonte: Elaborado pela autora
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 Kit 



figura 165: Cesto fornecido ao 
enoturista
fonte: Elaborado pela autora 

2ª Opção 

(Substitui a mochila pelo cesto no 
caso do enoturista participar no 
Workshop de cestaria)
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figura 166: Chapéu de Palha com 
identificação do projecto TWINE 
(Bairrada)
fonte: Elaborado pela autora
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T-shirt  com frase promocional. Os 

sólidos geométricos correspondem 

aos mapas desenhados para o 

projeto TWINE, cada t-shirt varia 

nas formas geométricas, devido às 

formas dos mapas de cada região. 

Os sólidos representam a ideia 

de construção. Construção de um 

território, de conhecimentos, ou de 

colecionar experiências.  

merchandising
t-shirt da região do DÃO

enoturista enoturista

enoturista equipa TWINE
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t-shirt da região da BAIRRADA

T-shirt com a identificação do projeto. 

No canto superior direito e no canto 

inferior esquerdo da t-shirt 

encontra-se  um desenho 

representativo das estradas que se 

encontram nos mapas. Este modelo 

remete de imediato para os roteiros. 

Variação com a base Branca. Os 

modelos com a t-shirt Branca apenas 

serão usados pelos atores do projec-

to. Toda a organização usará t-shirt 

branca para existir uma 

diferenciação e uma fácil identifi-

cação dos menbros.

Neste modelo a identificação 

do projeto encontra-se na 

parte de trás da t-shirt. 

equipa TWINEenoturista

enoturista enoturista enoturista
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t-shirt da região da BEIRA INTERIOR

enoturista enoturista

enoturista enoturista

equipa TWINE equipa TWINE
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t-shirt da região do projecto TWINE (centro de Portugal)

A t-shirt geral para todo o projto 

varia entre o Bordô e o preto. 

A marca estampada na t-shirt 

corresponde à marca TWINE: 

Roteiros dos vinhos do Centro de 

Portugal. 

enoturista enoturista

enoturista equipa TWINE
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merchandising
mochilas

dão

beira interior  bairrada

centro de portugal centro de portugal
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figura 167: Mochilas- 
merchandising
fonte: Elaborado pela autora
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credenciais
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figura 168: Credenciais
fonte: Elaborado pela autora
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Este elemento, que integra o kit básico para qualquer uma das 

actividades, tem como função identificar o turista. O turista tem na sua 

credencial os contactos da equipa gestora e dos bombeiros em caso de 

emergência. 

Para além dos enoturistas, os elementos que trabalham para o projecto 

(ex: Guia Turístico) e os produtores locais têm também a sua credencial. 

Sendo assim, facilmente são identificados pelos enoturistas, passando, 

simultaneamente, uma imagem de transparência. 

Relativamente ao material, optámos por credenciais em cartão e com 

uma fita de ráfia, uma vez que a nível estético se enquadra na temática do 

projeto, sendo também um elemento artesanal e sustentável.

identificação do staff e 
dos produtores locais

identificação dos 
enoturista

parte da frente parte de trás

parte da frente 

parte de trás



No sentido de avaliar a estratégia de comunicação que foi desenvolvida 

nesta dissertação foi administrado um questionário a uma amostra de 

potenciais utilizadores do serviço proposto. Os meios de comunicação 

desenvolvidos e os seus conteúdos tiveram como base a informação 

obtida em vários estudos que identificam as fontes de informação mais 

frequentemente utilizadas pelos enoturistas e também nas estratégias de 

comunicação que foram utilizadas nos estudos de caso analisados. Neste 

contexto, após o seu desenvolvimento, existiu a necessidade de avaliar os 

materiais desenvolvidos e de identificar possíveis alterações a introduzir 

nesses materiais, nomeadamente nos mapas com os roteiros turísticos, 

nos pictogramas e na marca.

O questionário que se encontra no Apêndice (pág. 273) foi desenhado 

com o objetivo de avaliar os materiais de comunicação desenvolvidos, 

a relação dos inquiridos com atividades de enoturismo e o interesse dos 

inquiridos em participar no futuro em atividades turísticas relacionadas 

com o vinho. A seleção dos inquiridos foi feita através de uma técnica de 

amostragem por conveniência. O questionário foi administrado online 

através da plataforma “Formulários do Google”, a Portugueses com idade 

igual ou superior a dezoito anos. Foram recolhidas 65 respostas válidas. 

A Idade média dos inquiridos é de 28 anos existindo uma predominância 

do género feminino (65%). Os resultados obtidos estão sistematizados no 

Apêndice ( pág. 273)

Na primeira parte do questionário, pretendeu-se perceber qual é o nível 

de conhecimento que os inquiridos tinham do território em análise, o 

conhecimento da atividade de enoturismo e qual o interesse em 

participar em atividades relacionadas com o enoturismo. Os resultados 

obtidos revelam que a maioria dos inquiridos já visitaram pelo menos 

uma das regiões em atividades de lazer e turismo (78,5%). As atividades 

de enoturismo que os inquiridos realizaram com mais frequência nessas 

regiões, são, por ordem decrescente de importância: a participação em 

eventos e festivais gastronómicos (45,1%), a visita a adegas (41,2 %), a 

participação em vindimas (35,3 %) e a participação em provas de vinhos 

(27,5 %). 

 Resultados do questionário
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4 Selecione as atividades relacionadas com
enoturismo que realizou nestas regiões:
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Qual a relevância que atribui aos seguintes 
elementos de comunicação para obter 
informação sobre atividades de enoturismo?
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Outro resultado de grande relevância obtido neste questionário é o facto 

dos inquiridos relevarem um baixo nível de participação em roteiros de 

enoturismo (12,3 %), embora manifestem um grande interesse para partic-

iparem nesse tipo de roteiros nas regiões que integram o projeto TWINE 

(83,1%), facto que poderá estar relacionado, com a existência 

limitada de roteiros deste tipo e também com o desconhecimento por 

parte dos inquiridos dos poucos roteiros existentes (56,9%).

Em termos de elementos de comunicação que os inquiridos consideram 

mais relevantes para obter informação sobre atividades de enoturismo 

destacam-se, por ordem decrescente de importância: o guia turístico 

(média = 4,10, numa escala de 1 a 5), o Website (média= 4,07) os mapas 

dos percursos (média=3,95), a sinalética (média= 3,73), a aplicação móvel 

(média= 3,5) e por último os cartazes e os Flyers (média= 3,20 e 3,14, 

respetivamente). O que vem comprovar a relevância dos elementos de 

comunicação que foram desenvolvidos neste projeto para promover o 

serviço de enoturismo que foi desenvolvido.

figura 169: Dados estatísticos 
- atividades relacionadas com 
o enoturismo realizadas pelos 
inquiridos
fonte: Elaborado pela autora

figura 170: Dados estatísticos 
- relevância dos elementos de 
comunicação
fonte: Elaborado pela autora
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Na segunda secção do questionário pretende-se avaliar os pictogramas 

desenvolvidos. Para o efeito, apresenta-se uma imagem com os noves 

pictogramas desenvolvidos. A primeira questão que se coloca aos 

inquiridos tem como objetivo verificar se os inquiridos associam o 

pictograma à sua legenda, enquanto que a segunda questão pretende 

avaliar se os pictogramas são coerentes entre si. Mais de metade dos 

inquiridos (51,8%) considera que todos os pictogramas refletiam a 

mensagem que se pretendia transmitir. No entanto, vários inquiridos 

referiram que existiam alguns pictogramas que não refletiam na perfeição 

a mensagem que se pretendia, principalmente os pictogramas das “Praias, 

Barragens e Rios” e do “Património Religioso”. Após a análise das 

respostas dadas, estes dois pictogramas foram alterados. No caso do 

pictograma do “Património Religioso” a cruz foi redesenhada, com uma 

forma mais estreita e um prolongamento da parte inferior. O pictograma 

associado às “Praia, Barragem e Rios” foi redesenhado com a intenção de 

melhorar a perceção da “onda”, diminuindo a curvatura e aumentando 

a repetição das curvaturas. Relativamente à coerência dos pictogramas, 

existiu um Feedback muito positivo, sendo que a quase totalidade dos 

inquiridos (92,4%) concordou que os pictogramas têm coerência entre si.

10 Se sim, quais são os pictogramas que não 
associa à atividade em questão (responda 
consoante o nome que está indicado por 
baixo da imagem):
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figura 171: Dados estatísticos - 
pictogramas não perceptíveis de imediato
fonte: Elaborado pela autora

figura 172: Acertos nos pictogramas
fonte: Elaborado pela autora
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Na terceira secção foram avaliados os mapas que se desenvolveram com 

os roteiros. Os resultados obtidos revelam que os inquiridos consideram 

que os mapas têm uma fácil leitura (87,7%), a sua simplificação torna 

este elemento graficamente apelativo e diferenciador (89,2%), a legenda 

é explicativa (95,4%) e a informação está completa (90,8%). Os poucos 

respondentes que revelaram que mencionaram que a informação não 

era completa, sugeriram que seria necessário existir informação sobre 

os preços e horários e que o mapa da região deveria estar inserido no 

mapa do país (ex: Visão Geral Terrestre - Imagem de Satélite). Esta última 

sugestão é possível no uso do Website e da Aplicação Móvel, uma vez que 

estes elementos de comunicação têm uma ligação direta com o Google 

Maps.

A última secção do questionário pretendia avaliar a marca que foi 

desenvolvida para o projeto TWINE. A marca, foi considerada como 

sendo uma imagem associada a atividades de enoturismo por 81,5%. Com 

base nestes resultados foram realizadas pequenas alterações na marca 

que tinha sido desenvolvida, nomeadamente a introdução do termo 

enoturismo no subtítulo.
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figura 173: Acerto na marca 
fonte: Elaborado pela autora
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O projeto de Design desenvolvido no âmbito desta dissertação tem como 

finalidade contribuir para o desenvolvimento do enoturismo na Região 

Centro de Portugal. Esta investigação foi desenvolvida no âmbito do 

projeto de investigação TWINE. Após terem sido identificados um 

conjunto de problemas que poderiam ser resolvidos através da utilização 

de ferramentas da área do Design, foi realizada uma estratégia 

projetual que poderá contribuir, consideravelmente, para a valorização 

dos territórios vinhateiros da Região Centro de Portugal, através da 

valorização e crescimeno do enoturismo. O facto de o projeto 

desenvolvido envolver produtores locais, a comunidade local e 

equipamentos turísticos das regiões vinícolas. contribuirá para o 

desenvolvimento de parcerias, para uma maior aceitação do projeto por 

parte de todos estes atores e, também, para um desenvolvimento 

económico, social e cultural das regiões.

O envolvimento e colaboração da comunidade local é um fator 

diferenciador do projeto, permitindo a dinamização de interações sociais 

entre o enoturista e a comunidade que o acolhe, transmitindo, em 

primeira mão, histórias, características, tradições e processos agrícolas da 

região. Esta interação enriquecerá tanto a experiência turística do 

visitante como a experiência do residente. Neste contexto, a 

implementação deste projeto poderá contribuir, não só para a valorização 

dos recursos endógenos de territórios que apresentam algumas 

fragilidades em termos de desenvolvimento económico e social 

(abandono e envelhecimento da população), como também para o 

desenvolvimento do turismo e de outras atividades económicas que estão 

relacionadas com a atividade turística (exemplo: agricultura).

A partir de um estudo de conceitos teóricos relacionados com o tema em 

análise, recorrendo à perspetiva de vários autores, de metodologias e 

ferramentas do Design e de projetos que utilizaram ferramentas do 

Design para valorizar territórios, foram encontrados os fundamentos 

teóricos para esta dissertação e identificadas as metodologias mais 

adequadas para desenvolver a estratégia projetual que se propôs. Neste 

contexto, esta dissertação demonstra que o Design poderá desempenhar 

um papel fundamental na dinamização turística de territórios, 

evidenciando as características diferenciadoras desses territórios e 

comunicando essas características aos visitantes de uma forma apelativa 

e inovadora, incentivando os enoturistas a envolverem-se nestes  terri-

tórios, alguns deles mais esquecidos, mas com muitas potencialidades.
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Esta dissertação, também, evidencia que o desenvolvimento de uma 

estratégia que utilize as ferramentas do design para potencializar 

territórios requer uma análise intensa das características desses 

territórios, incluindo recursos materiais e imateriais, que são distintivos 

desses lugares e que poderão ser utilizados como elementos de atração 

turística.

A integração na estratégia projetual de algumas propostas de atividades  

relacionadas com os produtos endógenos do território, não só permite 

aumentar os conhecimentos dos visitantes, por exemplo em termos 

de métodos de produção tradicional desses produtos, como estimula a 

interação entre a comunidade local (incluindo os produtores locais) e os 

visitantes, promovendo experiências sensoriais que se traduzem, muitas 

vezes, em experiências memoráveis que influenciam a satisfação de todos 

os atores envolvidos no processo (visitantes, produtos locais e 

comunidade local).

Em termos de contribuições, considera-se que esta dissertação apresenta 

algumas contribuições teóricas e também contribuições práticas. A nível 

teórico, considera-se que o referencial teórico que foi analisado e 

discutido nesta dissertação permite estabelecer um diálogo entre

o conhecimento em duas áreas que são fundamentais, na atualidade, para 

a dinamização económica, social e cultural dos territórios: o Design e o 

Turismo. 

Apesar dos contributos teóricos desta dissertação, considera-se que os 

principais contributos são a nível prático, nomeadamente para a gestão, 

promoção e desenvolvimento das rotas dos vinhos que integram o 

projeto TWINE (Bairrada, Dão e Beira Interior). Foi desenvolvida uma 

estratégia projetual que se considera ser inovadora, que tem como base 

os recursos endógenos destes territórios e que pretende captar visitantes 

nacionais e internacionais. Neste contexto, é objetivo da autora deste 

projeto implementá-lo, recorrendo para o efeito aos parceiros que 

integram o projeto de investigação TWINE. 
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De acordo com a coordenadora do projeto, a estratégia projetual 

proposta nesta dissertação será, numa primeira fase, apresentada a 

todos os elementos da equipa do projeto e posteriormente a todos os 

parceiros (exemplo: produtores locais e rotas dos vinhos) e a potenciais 

investidores que pretendam implementar a estratégia projetual proposta 

nesta dissertação. Em termos territoriais, pretende-se, numa primeira 

fase, apresentar o projeto na Região da Beira Interior, por se considerar 

ser a região que neste momento necessita de um maior incentivo para a 

dinamização do 

enoturismo.

Apesar da estratégia projetual desenvolvida nesta dissertação ter sido 

desenhada para as rotas dos vinhos que integram o projeto TWINE, outra 

particularidade deste projeto é a sua capacidade de se poder adaptar a 

outras regiões, que tenham o mesmo foco principal - o vinho.

É importante referir que existiu uma grande motivação por parte da 

autora para o desenvolvimento desta dissertação, não só porque o design 

gráfico foi a vertente menos explorada na licenciatura, tendo sido uma 

forma de aprender e evoluir nesta área, como também pelo facto de estar 

a utilizar as ferramentas do design para potencializar territórios que 

possuem uma grande riqueza natural e cultural, mas que carecem de 

estratégias inovadoras para dinamizar essas riquezas. A opção 

metodológica em analisar com maior detalhe as Regiões da Bairrada e da 

Beira Interior teve como base, não apenas o facto de serem duas regiões 

com diferentes níveis de desenvolvimento do enoturismo, como também 

devido às ligações que a autora tem com estas duas regiões. A Bairrada 

corresponde à região onde a autora deste projeto reside e a Beira 

Interior faz parte das origens da autora e foi também a Região onde a 

autora obteve a sua Licenciatura em Design Industrial.
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Apesar de ao longo desta dissertação terem sido adotadas as 

metodologias e ferramentas que se consideram mais adequadas para um 

projeto de investigação desta natureza, ao longo deste percurso a autora 

teve que enfrentar vários desafios. 

Alguns foram ultrapassados, outros foram responsáveis pela existência 

de algumas limitações nesta dissertação. Ao longo do desenvolvimento 

projetual, um dos maiores desafios esteve relacionado com a definição e 

criação da identidade do projeto, na medida em que não era fácil 

integrar a diversidade territorial das três rotas numa identidade que fosse, 

simultaneamente, adaptável às três regiões (Bairrada, do Dão e da Beira 

Interior). O desenho dos pictogramas foi, também, uma das etapas que 

requereu mais tempo e que implicou vários testes. Apesar de parecer algo 

simples existiu sempre a preocupação de criar, pictogramas que fossem, 

simultaneamente, percetíveis e simples para facilitar a leitura.

Outra dificuldade que a autora sentiu está relacionada com a definição de 

serviços para a dinamização turística destes territórios, devido à 

sazonalidade, não só da atividade turística como também das atividades 

agrícolas que se pretendem estimular através da dinamização de 

atividades  para enoturistas. Estas atividades foram planeadas e pensadas 

com o propósito de aproximar os enoturistas ao território e aos 

produtores locais, contudo, estas atividades são sazonais, como por 

exemplo a vindima, a apanha da amêndoa, da azeitona e da cereja, 

entre outras. De forma a contornar esta limitação, foram desenhadas e 

planeadas outras atividades que pudessem ser executadas ao longo do 

ano, nomeadamente nos períodos em que não é possível participar nas 

atividades agrícolas referidas.
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Devido a limitações temporais que estão associadas a uma dissertação de 

mestrado, e pelo facto de este projeto incidir sobre um território muito 

vasto onde existe uma grande riqueza e diversidade de recursos, não foi 

possível realizar uma pesquisa exaustiva de todos esses recursos e efetuar 

visitas de reconhecimento de todos esses recursos. Além disso, apesar de 

se ter elaborado a estratégia projetual para os três territórios,  os roteiros 

turísticos só foram criados para dois territórios. Neste contexto, o projeto 

que aqui se apresenta não é um projeto fechado, ele está aberto à 

incorporação de novos elementos e de algumas alterações.

Finalmente, refere-se uma preocupação que está relacionada com a 

necessidade de envolver as comunidades locais, os produtores locais e os 

equipamentos e atrações turísticas para que parte da estratégia projetual 

que se propõe nesta dissertação possa ser implementada, podendo 

ocorrer uma possível fraca adesão destes atores ao projeto, o que poderá 

vir a ser uma limitação deste estudo.



Considera-se que o projeto de investigação que foi desenvolvido nesta 

dissertação é apenas um pequeno exemplo do que se pode fazer para 

dinamizar destinos turísticos através do Design. A escassa investigação 

nesta área abre uma grande panóplia de oportunidades. Neste contexto, 

devem ser realizados mais projetos de investigação em design que 

utilizem as metodologias utilizadas nesta dissertação e outras 

metodologias para desenvolver estratégias para vários tipos de destinos 

turísticos (ex: destinos de natureza, destinos culturais, destinos literários).

Em termos de trabalhos futuros relacionados com o projeto TWINE que 

foi desenvolvido nesta dissertação, considera-se relevante fazer o teste 

ao projeto que se apresenta, contactando os produtores locais e agentes 

do turismo para conhecerem o projeto e também fornecerem inputs que 

poderão ser incorporados antes de o projeto ser implementado. 

Considera-se, também, que a implementação do projeto implicará uma 

análise exaustiva de potenciais fontes de financiamento e também que é 

necessário a realização de um estudo de viabilidade 

económico-financeira. Neste contexto, esta investigação é apenas a etapa 

inicial de um projeto que se pretende vir a implementar no futuro e que 

poderá contribuir para dinamização turística de territórios que neste 

momento ainda estão adormecidos.
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figura 1:  Relação entre cultura e identidade

figura 2: Logótipo do movimento Slow Food

figura 3: Gardening Bench” de Bey Jurgen

figura 4: “Body Raft” (de David Trubridge)

figura 5:  As esferas de bem-estar do Slow Design 

figura 6:  Imagens ilustrativas do conceito terroir

figura 7:  As contribuições do design para a valorização de produtos locais

figura 8: Evolução da produção de vinho a nível mundial
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(acedido em Janeiro, 2019)

http://www.rotadabairrada.pt/?idioma=pt

(acedido em Janeiro, 2019)

https://turismodocentro.pt/artigo/vinhos-da-beira-interior/

(acedido em Janeiro, 2019)

http://www.infovini.com/pagina.php?codNode=3895

(acedido em Janeiro, 2019)

http://www.infovini.com/classic/pagina.php?codPagina=23&codEsquema=1

(acedido em Fevereiro, 2019)

https://www.sograpevinhos.com/regioes/Bairrada/Caracterização (Acedido a 05/06/2019)

(acedido em Fevereiro, 2019)

https://www.ivv.gov.pt/np4/37/documentos/?area=documentos (Acedido a 03/08/2019)

(acedido em Março, 2019)

https://www.slowfood.com/about-us/

(acedido em Março, 2019)

https://www.publico.pt/2018/07/19/fugas/noticia/nasceu-a-primeira-rota-de-enoturismo-do-douro-e-

cabe-num-bolso-1838433

(acedido em Março, 2019)

http://www.cavesaodomingos.com/contactos/pt

(acedido em Março 2019)

https://kenwoodvineyards.com

(acedido em Março 2019)

https://www.cornishwinetours.com

(acedido em Março 2019)

http://visao.sapo.pt/actualidade/visaose7e/sair/2018-07-20-All-around-Douro-Primeira-rota-de-eno-
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5

7

4

parte 1. questões gerais

questionário

É ou já foi residente na região
da Bairrada, do Dão ou da Beira Interior?

1

60 % (39)

40 % (26)

não 

sim

Se respondeu afirmativamente à questão 
anterior refira em que região reside ou já residiu.

2

ba
ir

ra
da

dã
o

be
ir

a 
in

te
ri

or

5 

2 

21 

Já visitou algumas das regiões mencionadas 
anteriormente para realizar atividades de 
lazer e turismo?

3

21,5 % (14)

78,5 % (51)

não 

sim

Selecione as atividades relacionadas com
enoturismo que realizou nestas regiões:

w
or

ks
ho

ps
 g

as
tr

on
óm

ic
os

vi
nd

im
as

vi
si

ta
s 

a 
ad

eg
as

3,9 %
2

35,3 %
18 

41,2 %
21 

pr
ov

as
 d

e 
vi

nh
os

27,5 %
14

Conhece roteiros que estejam associados 
à visita de espaços vinhateiros, que incluam 
por exemplo, adegas, quintas ou cooperativas?

56,9 % (37)

43,1 % (28)

Já alguma vez participou num roteiro 
de enoturismo?

6

Gostaria de participar num roteiro na região 
da Bairrada, Dão ou da Beira Interior?

16,9 % (11)

83,1% (54)

Qual a relevância que atribui aos seguintes 
elementos de comunicação para obter informação
sobre atividades de enoturismo? 
(1-nada importante a 5-muito importante).

8

gu
ia

 t
ur

ís
ti

co

w
eb

si
te

m
ap

as
 d

os
 p

er
cu

rs
os

4,10 4,07
3,95

si
na

lé
ti

ca

3,75

não 

sim

87,7 % (57)

12,3 % (8)

não 

sim

não 

sim

ap
lic

aç
ão

 m
óv

el

3,50

ca
rt

az
es

3,20

fl
ye
rs

3,14

ev
en

to
s 

e 
fe

st
iv

ai
s 

ga
st

ro
nó

m
ic

os 45,1 %
23

ou
tr

os

20 %
10

51 respostas

média



10

parte 2. pictogramas

15

Considera que algum dos pictogramas não
 reflete a mensagem que se pretende transmitir?

9

50,8 % (33)

49,2 % (32)

não 

sim

 Se sim, quais são os pictogramas que não 
associa à atividade em questão (responda 
consoante o nome que está indicado por 
baixo da imagem):

pr
ai

as
, r

io
s 

e 
ba

rr
ag

en
s

es
pa

ço
s 

re
lig

io
so

s

re
st

au
ra

çã
o

17 

9

Na sua opinião, os símbolos apresentados 
são coerentes entre si?

7,7% (5)

92,4 % (60)

não 

sim

Considera que o mapa apresentado tem
 uma leitura fácil?

Considera que a simplificação da forma
 do mapa é diferenciadora e visualmente
 apelativa?

Considera a legenda explicativa?14

Acha pertinente existir mais informação
 no mapa?

9,2 % (6)

90,8% (59)

Se sim, que informação acrescentaria?16

não 

sim

não 

sim

não 

sim

6

te
rm

as

4

ad
eg

as 2

ca
st

el
os

2

11

12

12,3% (8)

87,7 % (57)

não 

sim

13

10,8% (7)

89,2 % (58)

4,6% (3)

95,4 % (62)

Visão Geral Terrestre, Imagem de 
Satélite Georeferenciada.

Inserção geral da região no país;

Preços e Horários;

parte 3. mapa (beira interior) 
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parte 4. marca

Associa a marca a roteiros de enoturismo?17

não 

sim

18,5% (12)

81,5 % (53)
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LEVANTAMENTO DE PONTOS TURÍSTICOS
beira interior- covilhã
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Ponte Projetada pelo Arquiteto João Carrilho 
de Graça e pelo Engenheiro Adão Fonseca. 
Esta construção deve-se ao facto de facilitar a 
circulação pedonal entre a parte histórica da 
cidade (centro) e a zona dos Penedos Altos. A 
ponte é considerada como uma infraestrutura 
elegante que permite usufruir de uma 
fantástica paisagem.

Esta igreja pertenceu ao Convento Francisco, 
mantém elementos de origem, como por 
exemplo o portal em estilo gótico. No século 
XIX o espaço foi convertido à fábrica de 
lanifícios. A igreja manteve-se aberta ao culto 
e a visitas, vale a pena observas as capelas nas 
laterais e a abóbada estrelada de quatro 
pontas.

O museu de Arte e Cultura situa-se num 
edifício do século XX de E. Korrodi, estes 
edifícios contêm painéis alegóricos e 
elementos associados aos Descobrimentos. As 
obras de arte deste museu são essencialmente 
de cariz religioso e arquitetónico, retratando 
parte da história patrimonial do concelho.

Do Miradouro das Portas do Sol, onde se 
situava o castelo, é possível ter uma visão e 
uma paisagem incrível. Este ponto era ideal 
para controlarem os principais acessos à 
cidade e, igualmente, se encantarem com os 
contornos da antiga fronteira com o reino de 
Castela.

Museu que retrata o fabrico de tecidos e de lã 
nesta região que tanto era conhecida pela sua 
produção de lã. Este museu encontra-se nas 
instalações da Universidade da Beira Interior, 
permitindo assim conhecer, os edifícios das 
antigas fábricas, as coleções de máquinas, 
equipamentos, utensílios, produtos têxteis e 
documentos textuais, cartográficos e 
iconográficos, todos estes elementos estão 
presentes em exposições. 

A Covilhã é, atualmente, umas das cidades 
mais ricas em arte urbana pelo país, possui um 
conjunto amplo de intervenções artísticas 
espalhadas pela zona histórica da cidade. Este 
projeto pretende dinamizar as zonas mais 
esquecidas e degradadas da cidade, promoven-
do espaços envelhecidos, estas obras formam 
um autentico “museu” ao ar livre.

A Adega Cooperativa da Covilhã foi fundada 
em 1954, com cerca de 147 associados, 
atualmente esta adega tem mais de 500 
associados e mais de 10 marcas comerciais 
ativas. Comercializa vinhos correntes, DOC´s, 
licorosos e aguardentes. 

06 IGREJA DE NOSSA SENHORA

01 RESTAURANTE ZÉ DO SPORTING 

02 JARDIM PÚBLICO

03 PONTE DA RIBEIRA  DA CARPINTEIRA

04 HOTEL SOLNEVE

05 SPORT HOTEL GYM + SPA

07 RESTAURANTE TABERNA LARANJINHA

08 MUSEU DE ARTE E CULTURA

14 HOTEL PURALÃ

09 MIRADOURO PORTAS DO SOL 

10  MUSEU DE LANIFÍCIOS  

11 JARIDM DO GOLDRA

12 TRYP COVILHÃ DONA MARIA

13 HOTEL SANTA EUFEMIA

15 ARTE URBANA

16 ADEGA COOPERATIVA DA COVILHÃ
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Castelo Novo é uma freguesia do concelho do 
Fundão com cerca de 392 habitantes. 

“Castelo Novo desperta-nos os sentidos: os 
cheiros da terra e das lareiras acesas no 
inverno, as levadas da água nascente que 
nos acompanham e os sabores tão nossos: 
as castanhas, as cerejas, o azeite, o pão, o 
queijo e o vinho”. (site: guiacidade.pt)   

As ruínas da Torre de Centum Cellas, 
situam-se próximas da confluência da Ribeira 
de Gaia com o Rio Zêzere, cujos aluviões 
metalíferas foram explorados desde épocas 
bastante recuadas. 
O monumento, em si, apresenta-se como um 
dos mais emblemáticos, e simultaneamente 
mais enigmático de todos os edifícios 
históricos da beira interior. “Monumento que 
despertou lendas, enigmas e teorias ao longo 
dos séculos.”

06 MUSEU ARQUEOLÓGICO DO FUNDÃO

Museu com um espaço polivalente 
dedicado à arqueologia de dimensão 
hispânica. Rico em peça de elevado valor, 
tendo estas uma ligação com os núcleos de 
epigrafia da pré-história e da cultura do 
concelho. Nos últimos anos recebeu três 
prémios atribuídos pela Associação 
Portuguesa de Museologia.

09 CASTELO NOVO DO FUNDÃO

01 CENTRO INTERPRETATIVO DA CEREJA

07 RESTAURANTE HERMINA

02 RESTAURANTE ALAMBIQUE

03 ADEGA COOPERATIVA DO FUNDÃO 

11 QUINTA DOS TERMOS 

A Quinta dos Termos produz uma variedade 
imensa de vinhos, devido ao microclima e ao 
solo. Cultivam-se castas tradicionais da região 
da Beira Interior: Trincadeira, Rufete, Marufo, 
Tinta Roriz, Tinto Cão, Alfrocheiro Preto, 
Touriga Nacional, Baga, Síria e Fonte Cal.

10 QUINTA DE SÃO MARCOS

08 CONVENTO SEIXO- BOUTIQUE HOTEL & SPA

12 CASTELO DE BELMONTE

14 MUSEU DOS DESCOBRIMENTOS

16 2.5 VINHOS DE BELMONTE, LDA.  

15 FIO DE AZEITE- TABERNA

04 RESTAURANTE O BEIRAL

05 HOTEL SAMASA FUNDÃO

13 TORRE DE CENTOCELOS

2.5 Vinhos de Belmonte Lda. é uma sociedade 
recente situada no concelho de Belmonte, este 
negócio teve nasceu a partir de uma equipa de 
cinco sócios viticultores. 
O objetivo deles é a transformação e 
comercialização de forma a garantir valor 
acrescentado a um produto de forte potencial 
comercial.

17 KAZAS DO SERADO - TURISMO RURAL
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levantamento dos pontos turísticos

beira interior- celorico da beira, guarda, sabugal



Missão do Museu Municipal: Proteção e 
salvaguarda do património histórico e 
cultural, passagem de conhecimentos e das 
características do concelho aos visitantes e por 
último a promoção de diferentes expressões 
artísticas relacionadas com o território e com 
o seu passado. 

A Sé da Guarda é umas das igrejas mais 
imponentes e emblemáticas de Portugal, com 
uma arquitetura do estilo gótico e manuelino. 
Esta igreja começou a ser construída no ano 
1390 no reinado D. João. No interior podemos 
observar um magnífico retábulo-mor em pedra 
de Ançã.  

19 SÉ DA GUARDA

O Castelo no século XV encontra-se no seu 
melhor estado, com o passar dos anos a 
construção foi sendo destruída, principal-
mente no século XIX. Desde o século XX até 
aos dias de hoje, a Direção Geral dos Edifícios 
e Monumentos Nacionais entreviu para a 
preservação do que restava deste monumento.  

18 CASTELO DA GUARDA 

Castelo situado na montanha, a 550 metros 
acima do nível do mar, apresenta planta no 
formato oval irregular, arquitetura com 
elementos do estilo românico e do estilo 
gótico. É percetível a muralha defensiva do 
castelo e as duas torres, uma delas com relógio 
(séc. XVII), que ainda dá as badaladas das 
horas.

11 CASTELO LINHARES DA BEIRA 

13 TI AMÉLIA  

Loja de produtos locais, situada no centro da 
vila Linhares da Beira. Neste espaço é possível 
degustar e comprar produtos da região, desde 
frutos secos, queijos, compotas, azeite, vinhos 
e até artesanato. Local ideal para levar 
recordações da zona.  

20 CENTRO HISTÓRICO DA GUARDA 

O centro da cidade situa-se em redor da Sé 
Catedral , com a praça Velha e com a praça de 
São Vicente.  

15 AROMAS DO MONDEGO

O vinho da Quinta do Ministro nasceu num 
berço, numa vinha antiga situada na Aldeia 
Viçosa, nas encostas do Vale do Mondego. 
Este vinho é criado em vinhas velhas com uma 
grande diversidade de castas. As vinhas são 
plantadas no parque natural da serra da 
Estrela, numa zona que não abrange a região 
DOP BI.

07 RESTAURANTE GALEGO 

16 PRAIA FLUVIAL DE VALHELHAS 

10 PISCINAS MAÇAL DO CHAO 

06 CRÓ HOTEL SABUGAL 

17 QUINTA DO QUINTO- TURISMO RURAL 

09 QUINTA DO PINHEIRO- TURISMO RURAL

O Quinta do Pinheiro está situado no Parque 
Natural da Serra da Estrela e é um hotel de 
turismo rural. Nada como um alojamento de 
pedra do século XVI para se enquadrar na 
região da Beira Interior e experienciar o meio 
rural. 

08 HOTEL LUSITANIA 

21 TORRE DOS FERREIROS 

Monumento Nacional, recuperado no século 
XX, atualmente com um ótimo estado de 
conservação. Está aberto ao público para 
visitas, com entrada gratuita, sendo também 
possível subir ao topo da torre de menagem, 
tendo uma vista panorâmica sobre todo o 
planalto.

03 MUSEU DO SABUGAL 

05 CASTELO DE VILA TOURO

02 RESTAURANTE EL DORADO 

12 RESTAURANTE COVA DA LOBA 01 PRAIA FLUVIAL DE FOIOS

04 CASTELO DO SABUGAL
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levantamento dos pontos turísticos

beira interior- mêda, trancoso e pinhel



03 CASTELO DE PINHEL

08 PISCINA MUNICIPAL DESCOBERTA DE PINHEL

04 MUSEU MUNICIPAL DE PINHEL 

07 CEBOLA BRAVA 

06 ENTRE PORTAS 

09 CASAS DO JUÍZO  

01 ENCOSTAS DO CÔA

02 QUINTA DA RETORTA

05 ADEGA COOPERATIVA DE PINHEL 

10 CASTELO DE TRANCOSO

11 CAPELA SÃO BARTOLOMEU

12 PELOURINHO TRANCOSO

17 QUINTA BEIRA SERRA 

14 SOLAR SAMPAIO E MELO 

O Castelo de Pinhel é um dos castelos mais 
antigos, construído na época do reinado de D. 
Afonso Henriques. Em 1280 (reinado de D. 
Dinis), o castelo sofreu alterações, tendo sido 
ampliado. Em 1640 devido à Guerra da 
Restauração foi melhorada a capacidade 
defensiva. Atualmente é considerado como 
Monumento Nacional. As suas torres e a 
existência de três cisternas são muito 
admiradas.   

Novo complexo inspirado na temática do 
vinho, desde a cor das paredes da piscina (cor 
bordô) até às representações pintadas nas 
paredes do complexo, relacionadas com o deus 
baco e as vinhas. Uma das marcas fortes de 
Pinhel.  

Apresenta o concelho de Pinhel através de 
uma comunicação museológica atrativa e 
inovadora, os patrimónios/territórios são 
realçados e caracterizados desde a época 
pré-histórica ate à atualidade.

Complexo turístico constituído por oito casas 
rústicas, com equipamento necessário e 
piscina exterior coberta. Localiza-se  no centro 
da Grande Rota das Aldeias Históricas de 
Portugal e a trinta minutos do Parque 
Arqueológico Vale do Côa e do Douro. 

A adega situada perto do centro de Pinhel tem 
como função a transformação, conservação e 
comercialização de vinhos da região e vinhos 
licorosos. 

A quinta pertence a uma família que tem 
como objetivo partilhar com os turistas o 
melhor da zona de Pinhel. Esta quinta 
dedica-se simultaneamente à exploração 
agrícola. Sendo assim, é possível os 
utilizadores descansarem num espaço 
tranquilo e ligado à natureza, como podem, 
simultaneamente, ter a oportunidade de 
participar em atividades relacionadas com a 
produção agrícola. 

Alojamento em Bungalows para férias em 
família, com cozinha e casas de banho 
privativas. Outro elemento diferenciador é a 
casa da árvore que oferece uma experiência 
mais próxima do meio rural. 

Encontra-se no cume da cidade. No interior das 
muralhas situa-se a parte histórica da cidade. 
Tanto o Castelo como as muralhas foram 
classificadas como Monumento Nacional. 

Cooperativa fundada em 1956 com cerca de 
1200 associados, com uma área de 2100 
hectares e com 10 000 000 kg de produção. 
Diariamente tem a capacidade de receber 
cerca de 400 toneladas de uvas devido aos seus 
equipamentos de qualidade.

Edifício de meados do século XVII, situado no 
Centro Histórico da cidade de Trancoso. 

15 RETIRO DO CASTIÇO

13 PORTAS D’EL  REI GATES 

16 RESTAURANTE DOM GABRIEL

18 C. DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

19 CASTELO DE MARIALVA

20 ANTIGA CASA DA CÂMARA

21 CASAS DO CÔRO

“As Casas do Côro são um apelo de granito, 
à medida do aconchego Beirão. Têm a 
história dos pequenos gestos feitos de força 
e a paz final dos dias, quando um chapéu 
de cansaços se tirava no remate da lida. 
Diálogo de pedras, que duraram como o 
homem, aqui persiste a história dos 
pequenos e grandes feitos, enquanto o 
olhar nos decifra a memória.” (fonte: 
casasdocoro.pt)

23 RESTAURANTE O LAGAR 

24 RESTAURANTE O MERCADO

25 ADEGA COOPERATIVA MEDA

Cooperativa fundada em 1956, ao longo dos 
anos a adega tem vindo a crescer e a evoluir. 
Relativamente às exportações, o vinho da 
adega é transportado para Alemanha, França, 
Suíça, Brasil, Luxemburgo, Estados Unidos e 
até à China. 

22 QUINTA DAS SENHORAS 

Situada numa das doze aldeias históricas, esta 
quinta está inteiramente ligada à História de 
Portugal. Dª Carolina, emigrante no brasil, 
iniciou este negócio quando regressou. 
Atualmente são 5 senhoras que se encontram 
à frente do projeto, afirmando estas que se 
produz vinho genuíno de excelência, tendo 
contribuindo para a produção de vinho no 
Estado Paraná, Brasil.  

26 TERMAS DE LONGROIVA 
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beira interior- figueira castelo rodrigo e almeida



01 RUÍNAS DO CASTELO DE ALMEIDA

É um dos maiores expoentes da arquitetura 
militar em Portugal. Estas ruínas foram 
construídas ao longo dos séculos XVII e XVIII. 
Estas muralhas medievais formam uma estrela 
com doze pontas, sendo esta fortificação o 
ex-libris da aldeia histórica. 

02 PORTA SANTO ANTÓNIO

03 MUSEU HISTÓRICO MILITAR

04 PICADEIRO DEL REY

05  HOTEL FORTALEZA DE ALMEIDA

O Hotel encontra-se instalada no interior das 
muralhas da vila medieval de Almeida. Este 
hotel caracteriza-se por ser um espaço 
trnauqilo e confortável com espaços amplo. 
Hotel moderno mas muito bem enquadrado na 
aldeia Histórica. 

06 HOTEL PARADOR DE ALMEIDA

07 JARDIM DE ALMEIDA

08 RESTAURANTE A MURALHA

Situada nas proximidades da vila, a proprie-
dade tem uma área total de 180 hectares, 
sendo apenas 69 hectares pertencentes às 
vinhas, os restantes acolhem uma floresta 
espontânea e reservas naturais de água. Ótima 
para ser visitada e para os enoturistas 
usufruírem da natureza. 

09 CONVENTO SANTA MARIA DE AGUIAR

10 QUINTA DO CARDO

11 MURALHAS DE CASTELO RODRIGO

12 CASA DA CISTERNA 

As muralhas do castelo rodeiam a povoação de 
Castelo Rodrigo, conservando-se treze 
torreões e três portas, sendo a porta da 
Traição a principal.

12 CASA DA CISTERNA 

13  LARGO DO PELOURINHO

14 SERRA DA MAROFA

15 ADEGA DE CASTELO RODRIGO

A Adega Cooperativa de Figueira de Castelo 
Rodrigo, foi fundada em 1956, por 154 sócios e 
conta atualmente com cerca de 1000 
associados. Caracterizada por ser uma adega 
que produz vinhos de qualidade como 
confirmam o considerável número de prémios 
obtidos, a nível Nacional e Internacional.

15 JARDIM DE FIGUEIRA CASTELO 
RODRIGO

16 JARDIM DA CIDADE 

17  RESTAURANTE A CERCA
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19 MANJAR DA HELENA

Na Quinta Vale do Cruz existem espaços que 
proporcionam uma utilização funcional e 
acolhedora para quem visita. Quinta que liga a 
natureza ao conforto, permitindo criar 
momentos de alegria e profissionalismo. Por 
entre vinhas e árvores de frutos, passando 
pelo contacto com animais da quinta, é 
possível usufruir da piscina.  

18 QUINTA VALE D0 CRUZ

É um núcleo museológico ao ar livre. A 
marinha da Troncalhada mostra aos seus 
visitantes os métodos de produção artesanal 
do sal, as salinas, a paisagem, a fauna e a flora, 
bem como as vivências e tradições ligadas a 
esta actividade secular.

15 RESTAURANTE QUINTA DO VALE   

20 RESTAURANTE TÍPICO 

É uma obra de arte de grande antiguidade, 
aproximadamente do séc. XIII, em alvenaria de 
arenito, constituida porsobre cinco arcos, 
sendo que sobre o primeiro e o segundo arco 
foi erguido um nicho em honra de Nossa 
Senhora do Rosário. 

16 PATEIRA DE FERMENTELOS

07 HOTEL MÉLIA 

10 ECOMUSEU MARINHA DA TRONCALHADA 

06 RESTAURANTE MERCADO DO PEIXE  

17 CAVES PRIMAVERA

09 MUSEU SANTA JOANA 

Antigo convento dominicano feminino, 
fundado em 1458, onde viveu Santa Joana 
Princesa. Este museu reflete a vivência da 
comunidade das freiras ao longo de cerca de 
quatro séculos, com diferentes estilos 
arquitetónicos.

08 HOTEL DO MERCADO 

21 IN GOLD HOTEL & SPA

Sedeado num dos imóveis mais emblemáticos 
entre o património desta corrente artística, é o 
centro interpretativo de Aveiro da extensa 
rede de edíficios de Arte Nova.
“Este núcleo museológico trata a Arte Nova 

como argumento didáctico, pretendendo levar o 

visitante a reflectir sobre os pressupostos da 
revolução estética que este movimento 

proporcionou, e melhor compreender os seus 

reflexos que ainda se manifestam na actuali-
dade.” fonte: http://mca.cm-aveiro.pt

03 RESTAURANTE TRAINEIRA 

05 MOLICEIROS

02 JARDIM OUDINOT 

14 HOTEL PARAÍSO  

01 FAROL DA BARRA

04 MUSEU ARTE NOVA

11 QUINTA DO CAVALEIRO 

“Surgiu a 16 de Dezembro de 2002, uma criação 
recente, mas que já escreveu largas páginas na 

sua história. A iniciativa partiu de uma casa de 

agricultores que, aproveitando as condições 

geográficas na região da Bairrada, viu na 
fundação da adega o aliado perfeito para 
responder com sucesso às necessidades geradas 

por uma grande produção de castas.”fonte: rota 
da bairrada

12 CASA RURAL OLIVEIRA DO BAIRRO 

13 IGREJA MATRIZ  

“O Típico é um lugar cheio de história. A 

decoração dá a este espaço um toque único, com 

instrumentos agrícolas típicos da região e peças 

de artesanato nas paredes. Pataniscas, arroz de 

pato e vitela assada são alguns dos pratos que 

compõem a cozinha tradicional desta casa.”

fonte: https://litoralmagazine.com

22 CASA D’ALCAFAZ

23 MUSEU MACINHATA DO VOUGA 
Museu Nacional Ferroviário - Núcleo de 
Macinhata do Vouga, fundado em 1981,situado 
na segunda estação do Ramal de Sernada a 
Aveiro.  

24 PONTE VELHA DO MARNEL  

Um dos símbolos mais emblemáticos da cidade 
de Aveiro. É possível o turista dar um passeio 
de moliceiro pelos canais da ria com a 
presença de um guia que simultanemente 
apresenta a cidade, os locais mais emblemáti-
cos, as suas tradições e o uso dos moliceiros 
há alguns anos atrás. 


