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Food tells a story about the place & food tourism is 

about recognising & embracing that story as you taste 

your way through your travels. 

Travel Maestro 

NOTA INTRODUTÓRIA 
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NOTA INTRODUTÓRIA 

O presente Relatório visa apresentar todo o trabalho desenvolvido sobre a temática do 

Turismo culinário e enológico, indo assim ao encontro das diretrizes da Região de 

Turismo do Algarve. 

Uma vez que o turismo culinário e enológico se assume como um segmento de procura 

com grande potencial, foi necessário avaliar diferentes pontos de vista que permitissem 

conhecer tanto a oferta como a procura, os seus stakeholders e cadeia de valor, assim 

como os concorrentes e de que forma os mesmos se posicionam atualmente no 

mercado. 

Neste sentido é apresentado este relatório que nos seus oito capítulos apresenta a 

seguinte estrutura: 

No capítulo 1 apresentamos um conjunto de considerações sobre o turismo na Europa, 

em Portugal e no Algarve, com destaque para alguns dados estatísticos relevantes que 

permitem avaliar a importância deste setor de atividade. 

No capítulo 2 é apresentada uma revisão de literatura abrangente sobre a temática em 

análise, com vista a discutir um conjunto de definições e considerações apresentadas 

por diferentes autores ao longo dos últimos anos. O processo de revisão de literatura 

demonstrou que esta é uma área em que existem diferentes perspetivas e definições, o 

que levou a equipa de investigação a apresentar a sua própria definição de turismo 

culinário e enológico, que irá nortear todo o estudo. Para complementar este capítulo 

são referenciadas algumas das tipologias do turista culinário e do turista enológico, 

com referência a estudos realizados recentemente e que nos permitem identificar 

algumas das características inerentes a este tipo de turistas. 
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No capítulo 3 são apresentadas algumas reflexões sobre a importância que o turismo 

culinário e enológico assume para os destinos turísticos, bem como algumas 

considerações sobre o papel das experiências na oferta de atividades associadas e por 

fim algumas diretrizes relativas ao papel da promoção deste tipo de turismo, em 

concreto o uso das técnicas de storytelling e o poder que as histórias podem assumir na 

promoção de programas e de uma marca associada ao turismo culinário. 

O capítulo 4 salienta a importância dos stakeholders e destaca a importância da 

avaliação da cadeia de valor no contexto do turismo culinário. De seguida é abordado o 

papel dos stakeholders no contexto do turismo culinário e enológico e por fim a 

apresentação de uma lista de stakeholders associados a este tipo de turismo no Algarve. 

O capítulo 5 destaca a análise de benchmarking efetuada do ponto de vista da oferta, 

que se baseou no levantamento de informações de um conjunto de empresas que, para 

além de apresentarem programas diversificados para várias regiões do mundo, nos 

permitiu avaliar as diferentes atividades que compõem estes programas, tanto do 

ponto de vista culinário e enológico, como de serviços turísticos e outras atividades 

complementares. Esta análise para alémde avaliar as várias atividades inerentes aos 

programas avaliados, dá m enfoque especial à questão das imagens fotográficas e dos 

vídeos que os acompanham. 

O capítulo 6 apresenta uma análise da procura tendo como referência o estudo 

realizado pela World Food Travel Association em diversos mercados e os resultados 

obtidos. 

O capítulo 7 pretende avaliar os concorrentes do Algarve e apresentar um conjunto de 

dados relativos à sua performance em termos das estratégias adotadas para a 

promoção do turismo culinário e enológico quer nos sítios da internet institucionais 

quer nas redes sociais onde estão presentes. 
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O capítulo 8, são apresentadas as conclusões e algumas recomendações. 

No final surgem os anexos relativos ao trabalho de campo efetuado ao longo do estudo 

e que constituem elementos de trabalho bastante importantes. 

 

 

 

  



 
 

 

| 11 Estudo: Turismo culinário e enológico - Algarve  
Relatório final | setembro 2018 

  

Food Tourism and Culture have become the leading 

hook in travel, with authenticity the single most 

important movement driving consumer behaviour 

today. 

TrekkSoft 

1. CONSIDERAÇÕES SOBRE O TURISMO 
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1. CONSIDERAÇÕES SOBRE O TURISMO  

O Setor das Viagens e do Turismo contribuiu no ano de 2016 para cerca de 10,2% da 

economia global e cerca de 6,6% do total das exportações (World Economic Forum, 

2017). Em 2016 só este setor gerou 292 milhões de empregos (1 por cada 10 pessoas 

trabalham neste setor) (World Economic Forum, 2017) e obteve um valor recorde de 1,2 

mil milhões de chegadas internacionais, com perspetivas de ter ultrapassado os 1,33 mil 

milhões em 2017 (WTO, 2018a). 

O crescimento do setor tem sido resiliente ao enfrentar tempos de incerteza e 

instabilidade económica, que afetam o setor e o colocam à prova diariamente. Dados 

da World Economic Forum (2017) apontam para que em 2030 este seja um setor que 

consiga ultrapassar os 1,8 mil milhões de chegadas internacionais, valores 

surpreendentes se comparados aos 25 milhões de chegadas de 1950. 

1.1 A Europa e o turismo 

Relativamente ao continente europeu, o ano de 2017 foi excecional em termos de 

turismo. Os indicadores da WTO (2018a) apontam para um aumento em 2017 de cerca 

de 8% das chegadas internacionais quando comparadas a 2016 onde o crescimento 

tinha sido de cerca de 5%.  

Para além de ser o continente que recebe mais turistas internacionais (cerca de 670 

milhões em 2017), a Europa integra um conjunto de países que têm vindo a reportar 

crescimentos interessantes, como por exemplo Portugal com um crescimento em 2016 

de 12,7% e acima dos 11% no ano de 2017, quando comparados com períodos 

homólogos (WTO, 2018a). 
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A região do Sul da Europa e Mediterrâneo que integra os países da União Europeia1 

registou um crescimento total de cerca de 10% em 2017. No entanto quando avaliados 

os países desta mesma região, mas que não integram a União Europeia2, verificamos 

que o crescimento foi acima dos 24%, em parte devido a recuperação do mercado Turco 

(crescimento de 29%) e da maior procura por outros destinos emergentes, como por 

exemplo Israel (+ 25%) e a Macedónia (+ 23%). 

As tendências apontam para que o ano de 2018 mantenha performances semelhantes, 

em grande parte devido à consolidação de muitos destinos, da oferta de novas rotas 

das companhias aéreas de baixo custo e à cada vez maior facilidade na deslocação dos 

turistas por via aérea ou terrestes para diferentes países europeus. 

1.2 Portugal e o turismo 

De acordo com a Trading Economics (2018a), Portugal registava em 2018 cerca de 

10,29 milhões de habitantes e uma taxa de desemprego de 6,7%. 

Relativamente aos dados relacionados ao turismo os resultados são positivos, uma vez 

que em 2010 o país registava 6.832 milhões de chegadas internacionais (WTO, 2018a), 

enquanto que, no ano de 2016, este número ascendeu a 18.200 milhões de chegadas 

(WTO, 2018b). Em 2017 registou-se um crescimento de 11,7% neste mesmo indicador, 

sendo que as previsões para 2018 também apontam para um aumento da procura 

(WTO, 2018b). 

 

                                                                    
1 Dinamarca, Finlândia, Irlanda, Suécia, Reino Unido, Áustria, Bélgica, França, Alemanha, Luxemburgo, 
Holanda, Bulgária, República Checa, Estónia, Hungria, Letónia, Lituânia, Polónia, Roménia, Eslováquia, 
Croácia, Chipre, Grécia, Itália, Malta, Portugal, Eslovénia e Espanha (WTO, 2018b) 
2 Islândia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega, Suíça, Arménia, Azerbaijão, Bielorrússia, Geórgia, 
Cazaquistão, Quirguistão, Moldávia, Rússia, Tajiquistão, Turquemenistão, Ucrânia, Uzbequistão, 
Albânia, Andorra, Bósnia e Herzegovina, Macedónia, Israel, Montenegro, San Marino, Sérvia e Turquia 
(WTO, 2018b). 
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Segundo a World Economic Forum (2017), o setor do turismo em Portugal, no ano de 

2017, contribuiu para cerca de 6,4% do PIB e para 7,9% do total dos empregos, tendo 

obtido, segundo a Trading Economics (2018a) receitas turísticas na ordem dos 1,433 

milhões de euros. 

Relativamente aos gastos em turismo, Portugal encontra-se na décima quinta posição 

na Europa com um aumento de 11,5% face ao ano anterior, num total de 4,3 mil milhões 

de euros em 2017 (WTO, 2018b). 

De acordo com o Índice de Competitividade do setor das viagens e turismo em 2017, 

proposto pela World Economic Forum (2017), Portugal está no 14º lugar do ranking dos 

136 países observados, com 4,7 pontos em 7 possíveis. 

Este índice demonstra que as áreas que apresentam uma maior vantagem competitiva 

para Portugal são as infraestruturas turísticas (6,4 pontos em 7 possíveis), a segurança 

(6,3 pontos) e a saúde e higiene (6,3 pontos).  

Os maiores gaps na competitividade do setor das viagens e turismo em Portugal são as 

infraestruturas aeroportuárias (3,9 pontos), os recursos naturais (3,9 pontos) e os 

recursos culturais e as viagens de negócio (3,9 pontos cada) (World Economic Forum, 

2017). 

Dos noventa indicadores avaliados neste Índice de Competitividade, Portugal surge no 

1º lugar em quatro deles, a saber: (i) índice de incidentes terroristas (ou seja, a não 

ocorrência de incidentes desta natureza no país); (ii) acesso a água potável; (iii) número 

de acordos comerciais regionais em vigor e (iv) registo da presença de grandes 

empresas de aluguer de automóveis.  
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Os indicadores que são mais desvantajosos para Portugal são (i) os efeitos dos impostos 

nos incentivos ao trabalho (126ª posição); (ii) alteração da cobertura florestal (126ª 

posição); (iii) Práticas de contratação e despedimento (116ª posição); (iv) Preço dos 

combustíveis (113ª posição); (v) efeito dos impostos no incentivo ao investimento (111ª 

posição) e (vi) paridade do poder de compra (103ª posição). 

Relativamente aos indicadores que avaliam as infraestruturas e serviços turísticos, o 

Índice de competitividade é favorável a Portugal, encontrando-se posicionado em 4º 

lugar com 6,4 pontos de 7 possíveis. Nesta categoria destacam-se a presença de 

grandes empresas de aluguer de automóveis (1º lugar em 136), o número de máquinas 

ATM (4º lugar em 136), qualidade das infraestruturas turísticas (7º lugar em 136) e 

número de quartos de hotel (19º lugar em 136).  

No que diz respeito às prioridades para o setor das viagens e turismo o Índice de 

competitividade aponta alguns gaps a Portugal, em concreto (i) compreensão e 

interpretação dos dados anuais relativos a viagens e turismo (75º lugar); (ii) orçamento 

do governo para o setor das viagens e turismo (24ª posição) e (iii) o setor das viagens e 

turismo como setor prioritário para o governo (23ª posição).  

Nesta categoria os elementos mais favoráveis são a estratégia de marca do país (9ª 

posição) e a eficácia do marketing e do branding para atrair turistas (17ª posição). 

No Índice Digital por País proposto pela Bloom Consulting (2018a), onde se pretende 

medir o apelo da marca de 180 países no mundo digital de acordo com cinco dimensões 

(turismo, talento, investimento, exportações e proeminência nacional), Portugal estava 

posicionado em 2017 no 21º lugar perante todos os 180 países do mundo em avaliação 

e no 10º lugar relativamente aos países da Europa em análise. 
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De acordo com este ranking as duas dimensões que mais se destacam em Portugal e 

que geram mais pesquisas digitais são: 

 Dimensão “proeminência nacional” (classificado em 19º posição no ranking dos 

180 países analisados) com 44% do total das pesquisas relativas ao país (onde 

estão incluídos o desporto (66%), a governança e sociedade (14%), a cultura e a 

gastronomia (13%) e as artes e a ciência (7%)); 

 Dimensão “turismo” (classificado em 19º posição no ranking dos 180 países 

analisados) que reúne 40% do total das pesquisas realizadas sobre o país (incluí 

as informações gerais sobre o país (76%), lazer e entretenimento (12%), 

outdoor e natureza (7%), mercados de nicho (3%) e recursos culturais (2%)) 

(Bloom Consulting, 2018a). 

Os indicadores apresentados demonstram que Portugal está bem posicionado no 

ranking mundial e também europeu, situação que decorre em grande parte da 

consolidação de estratégias e do amadurecimento do país relativamente ao turismo, 

que se tem refletido nos indicadores de performance ano após ano. 

Associado a todo este crescimento, Portugal recebeu no ano de 2018 diferentes 

prémios internacionais de Turismo, onde se destacam os 36 prémios da World Travel 

Awards 2018, com especial destaque para Portugal como Melhor Destino Turístico 

Europeu (pela segunda vez consecutiva).  

No ano de 2017 a World Travel Awards 2017 também tinha consagrado o Algarve como 

Melhor Destino de Praia da Europa, a par com um conjunto de outros prémios para 

resorts da região (tal como viria a acontecer também em 2018). 
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Todo este crescimento e reconhecimento internacional vem na linha da estratégia a 

longo prazo definida pelo Turismo de Portugal (Estratégia Turismo 2027). Segundo Luís 

Araújo, Presidente do Turismo de Portugal, a visão da Estratégia Turismo 2027 espelha 

o que se pretende alcançar, ou seja, “afirmar o turismo como hub para o desenvolvimento 

económico, social e ambiental em todo o território, posicionando Portugal como um dos 

destinos turísticos mais competitivos e sustentáveis do mundo” (Turismo de Portugal, 

2017). 

Esta estratégia, assente num conjunto de prioridades e metas de sustentabilidade, 

foca-se em dez ativos estratégicos do turismo nacional, em concreto: pessoas; clima e 

luz; história e cultura; mar; natureza; água; eventos artístico-culturais, desportivos e de 

negócios; bem-estar; living – viver em Portugal e por fim na gastronomia e vinhos, este 

último um ativo excelente que se encontra presente em todas as regiões do país, sendo 

um produto associado às quatro estações do ano. 

No contexto interno de Portugal, a Gastronomia assume-se como uma das 

potencialidades e um dos ativos qualificadores do país, ou seja, ativos que enriquecem 

a experiência turística e/ou acrescentam valor à oferta dos territórios, alavancados 

pelos ativos diferenciadores do destino (Turismo de Portugal, 2017.)  

A nível internacional a Gastronomia surge como uma das tendências da procura, sendo 

que de acordo com os dados apresentados pela European Travel Commission (2018), 

cerca de 41% dos turistas, aquando das suas férias na Europa no verão de 2018, 

pretendem aprender e provar produtos gastronómicos dos locais visitados. 

Para Portugal e para o Algarve em concreto este é sem dúvida um ativo qualificador de 

grande importância, que poderia constituir a breve trecho um elemento de 

diferenciação pela diversidade e qualidade da gastronomia e de todo um conjunto de 

produtos endógenos tão característicos da região. 
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Segundo Costa (2012), o foco no turismo culinário e enológico é estratégico para 

Portugal, não só pela diversidade de pratos que a cozinha portuguesa possuí e pelos 

bons vinhos de reconhecido valor, como pelo facto de ser um elemento distintivo e com 

grande potencial que deve ser explorado. A culinária e a enologia ajudam a projetar a 

imagem do país, que é desde logo muito rico do ponto de vista da cultura e 

surpreendente a muitos níveis, sendo a culinária e a enologia um desses elementos.  

Tudo isto pode constituir um conjunto de recursos fortes para atrair novos mercados e 

aumentar o reconhecimento da inovação e da qualidade dos produtos tradicionais, 

ajudando em simultâneo a reduzir a sazonalidade e a encorajar o envolvimento da 

comunidade no desenho de novas propostas. 

1.3 O Algarve e o turismo 

De acordo com o Turismo de Portugal (2018), o Algarve enquanto destino turístico 

conheceu em 2017 um crescimento positivo em todos os indicadores turísticos, com 

destaque para as dormidas em alojamentos classificados, com um valor acima dos 19 

milhões (crescimento de 5,3%), que representam cerca de 33,1% do total da procura em 

Portugal.  

Destaca-se o facto de que cerca de 78,1% do aumento das dormidas na região ter 

ocorrido fora da época alta, contribuindo deste modo para uma redução da 

sazonalidade e para o aumento da procura em meses da denominada época baixa 

(outubro a março). 

Segundo dados da AHETA (2018), se tivermos em consideração o alojamento 

classificado e as segundas residências e casas de familiares e amigos, o Algarve terá 

recebido em 2017, cerca de 7,4 milhões de turistas (equivalente a 37 milhões de 

dormidas). Destes cerca de 4,3 milhões são turistas estrangeiros e 3,1 milhões turistas 

portugueses. 
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Do ponto de vista da oferta, o Algarve aglutina cerca de 20,6% do número de 

estabelecimentos hoteleiros classificados do país. Em julho de 2017 a região tinha 

abertos ao público, 425 estabelecimentos hoteleiros classificados (mais 1,4% do que 

em 2016), que reuniam cerca de 31,2% da oferta total de quartos do país, ou seja, 44.778 

quartos (mais 1% do que em 2016).  

No total a região dispunha em 2017 de cerca de 35,6% das camas em alojamento 

classificado de Portugal, num total de 118 mil camas (mais 3% do que em 2016) 

(Turismo de Portugal, 2018). 

Relativamente aos proveitos, o Turismo de Portugal (2018) salienta que a região 

alcançou cerca de 1.028 milhões de euros de proveitos globais e 762 milhões de euros 

em proveitos por aposento (mais 13,2% em proveitos globais e mais 14,2% em 

proveitos por aposento). 

Relativamente à estada média o Algarve manteve as 4,6 noites, um valor acima da 

média nacional (2,6 noites). Interessa referir que os turistas estrangeiros 

permaneceram cerca de 5 noites na região, enquanto que os nacionais 3,6 noites. 

Outro dado relevante refere-se aos canais de distribuição utilizados pelos turistas que 

reservam para o Algarve. Segundo a AHETA (2018) apesar do aumento progressivo 

registado no peso das reservas através de operadores turísticos online (OTAs), os 

operadores turísticos tradicionais continuam a ser responsáveis pelo maior número das 

dormidas das unidades de alojamento classificado (39,5%). Os OTAs foram o segundo 

canal mais importante, com 31,8%, seguidos das reservas diretas por parte dos clientes 

com 28,7% do total das dormidas. 
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Por fim importa referir que no que se refere à balança de pagamentos a rúbrica Viagens 

e Turismo aumentou 18,4% face a 2016, um valor que ascende os 15 mil milhões de 

euros em Portugal. Nesta rúbrica estão incluídas receitas diretas de turismo 

(alojamento, restauração, transportes, aluguer de automóveis, golfe, entre outros), 

assim como as indiretas relacionadas com outro tipo de aquisições realizadas pelos 

turistas que visitam o nosso país ou residentes com contas bancárias no exterior 

(AHETA, 2018).  

Ao serem consideradas para esta análise apenas os montantes despendidos na oferta 

classificada oficialmente, podemos estimar que o Algarve possa ter atingido, em 2017, 

cerca de 6 mil milhões de euros (40% do total nacional). No entanto, se a este valor 

forem adicionadas outras reservas efetuadas nos outros meios de alojamento 

(alojamento local e turismo residencial), podemos chegar aos 7,5 mil milhões de euros, 

ou seja, cerca de 50% do volume total (AHETA, 2018). 

O aumento da procura turística no Algarve em 2017 permitiu que o Aeroporto de Faro 

ultrapassasse pela primeira vez os 8 milhões de passageiros, o que lhe permitiu crescer 

cerca de 14,4% face a 2016 (AHETA, 2018).  

Quando analisados os oito principais mercados em termos de passageiros, processados 

neste mesmo Aeroporto, podemos verificar que nos últimos anos se têm registado 

aumentos consideráveis em alguns deles, como por exemplo o mercado francês (Figura 

1.1). 

Em 2017 o Aeroporto de Faro tinha cerca de 10 milhões de lugares disponíveis, um 

crescimento de 12,9% face a 2016 (Turismo de Portugal, 2018), num total de 58 rotas 

aéreas no Inverno IATA (último fim de semana de outubro até último fim de semana de 

março) (ANA, 2018a) e 94 rotas aéreas no Verão IATA (último fim de semana de março 

até último fim de semana de outubro) (ANA, 2018b). 
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Figura 1.1 – Número de passageiros por Mercado no Aeroporto de Faro (2006/2017) 

 
Fonte: AHETA (2009); AHETA (2012); AHETA (2015); AHETA (2018) 

 

Relativamente às rotas aéreas oferecidas no Aeroporto de Faro, e tendo em conta os 

dados entre novembro de 2017 e outubro de 2018, podemos verificar que os mercados 

com maior oferta de voos ao longo do período em análise são o Reino Unido (46,8%) e 

a Alemanha (12,3%) (Gráfico 1.1). 

Importa realçar a performance do mercado francês com 8,3% do total dos voos, tendo 

mesmo superado a Holanda e a Irlanda. Este mercado tem vindo a crescer bastante nos 

últimos anos, com uma oferta atual de 8 rotas no Inverno IATA e de 11 rotas no Verão 

IATA (Tabela 1.1) com um total/ano de 566 voos (Gráfico 1.2). 

 -  1000 000  2000 000  3000 000  4000 000  5000 000  6000 000  7000 000  8000 000  9000 000

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Reino Unido 2946 81 3225 39 3216 84 2992 38 2885 16 3169 05 3094 59 3233 00 3388 57 3482 53 3930 59 4368 77

Alemanha 563 431 542 226 539 637 537 425 602 921 518 272 562 600 688 791 687 716 721 261 881 889 1073 76

Irlanda 419 564 483 408 474 980 455 373 448 176 440 342 468 793 523 695 546 302 587 702 684 389 728 995

Holanda 412 167 416 066 435 763 378 893 426 851 492 643 520 860 548 117 545 996 563 386 660 298 727 749

França 38 509 50 134 59 315 41 444 108 898 125 756 144 211 141 278 162 695 196 330 417 762 583 548

Portugal 196 636 192 753 193 382 194 766 281 918 310 974 334 213 329 538 331 439 348 736 369 700 439 973

Bélgica 118 266 130 756 133 944 127 626 125 846 128 826 136 535 129 657 131 506 150 151 171 997 198 746

Espanha 85 859 156 226 162 332 154 304 154 732 163 582 147 683 100 959 92 694 105 539 75 503 66 577

Outros países 210 579 213 526 238 706 190 484 302 457 266 232 263 157 286 431 280 247 308 077 438 843 539 010
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Gráfico 1.1 – Número de voos disponíveis no Aeroporto de Faro (novembro de 2017 a outubro de 
2018) por mercado (%) 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de ANA (2018a); ANA (2018b) 

 

Tabela 1.1 – Número de rotas aéreas por mercado à partida do Aeroporto de Faro no Inverno IATA 

e Verão IATA 2017/2018 

PAÍSES INVERNO IATA3 VERÃO IATA4 

REINO UNIDO 18 25 

ALEMANHA 14 18 

FRANÇA 8 11 

HOLANDA 3 5 

IRLANDA 2 5 

PORTUGAL 2 2 

BÉLGICA 2 3 

SUIÇA 1 3 

POLÓNIA 2 5 

ESCANDINÁVIA  3 7 

OUTROS MERCADOS 3 10 

TOTAL 58 94 

Fonte: Elaboração própria a partir de ANA (2018a); ANA (2018b) 

                                                                    
3 Último fim de semana de outubro até último fim de semana de março 
4 Último fim de semana de março até último fim de semana de outubro 
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Gráfico 1.2 – Número de voos por mercado à partida do Aeroporto de Faro no Inverno IATA e Verão 

IATA 2017/2018 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de ANA (2018a); ANA (2018b) 

 

Numa análise relativa ao número de voos por rota ao longo dos vários meses do período 

em análise é possível verificar que existem diferenças e oscilações que podem ser 

explicadas pela sazonalidade na região, pela redução da oferta de rotas em 

determinados mercados ou até mesmo pela redução do número de frequências ao 

longo da semana (Gráfico 1.3). 

De todo os mercados o que mais se destaca é o Reino Unido, não só pelo número 

elevado de voos (3191) e rotas que possui, como também pela oscilação ao longo do 

ano. Este é um mercado que no Inverno IATA oferece 18 rotas e no Verão IATA 25 rotas, 

de onde se destaca a rota de Londres – Gatwick com um total anual de 584 voos/ano, 

valor superior ao total de voos oferecidos em outros mercados, como por exemplo a 

França, Holanda ou Irlanda. 
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Gráfico 1.3 – Número de voos por mercado e por mês (novembro de 2017 a outubro de 2018) 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de ANA (2018a); ANA (2018b) 

 

Do total de rotas oferecidas à partida do Aeroporto de Faro as que mais se destacam 

são as rotas de Londres – Gatwick com um total de 584 voos por ano, com principal 

incidência no verão IATA (475 voos), assim como a rota de Lisboa com um total de 332 

voos/ano e a rota de Dublin com 380 voos/ano onde se destaca o verão IATA com 319 

voos. 

No top 10 de rotas/voos por ano encontramos três para a mesma área, Londres. Aqui 

para além de Gatwick encontramos também Stansted (263 voos/ano) e Luton com 232 

voos/ano. Neste top 10 encontramos ainda outras capitais europeias, Dublin (380 

voos/ano), Amsterdão (239 voos/ano) e Paris (187 voos/ano) (Tabela 1.2). 
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Tabela 1.2 – 10 Rotas com um maior número de voos – Inverno IATA e Verão IATA (novembro de 
2017 a outubro de 2018) 

DESTINO ROTA TOTAL ANO INVERNO IATA VERÃO IATA 

Londres Londres, Gatwick 584 109 475 

Lisboa Lisboa 332 120 212 

Dublin Dublin 380 61 319 

Manchester Manchester 312 54 258 

Londres Londres, Stansted 263 56 207 

Amsterdão Amsterdão, Schipol 239 55 184 

Bristol Bristol 232 50 182 

Londres Londres, Luton 232 43 189 

Paris Paris, Orly 187 29 158 

Birmingham Birmingham 184 32 152 

Fonte: Elaboração própria a partir de ANA (2018a); ANA (2018b) 

 

Os dados apresentados assumem uma grande importância, uma vez que as 

acessibilidades aéreas, principalmente para os mercados internacionais, são bastante 

importantes, sendo as rotas diretas uma mais-valia para o desenvolvimento da procura, 

uma vez que permitem uma deslocação rápida entre o país de origem e o destino final. 

No contexto do presente estudo, relativo ao turismo culinário e enológico, os dados 

sobre as acessibilidades aéreas e as rotas de onde provêm os turistas que visitam a 

região, assumem uma grande importância, para que se consiga perceber quais os 

mercados com maior acessibilidade aérea para a região do Algarve e acima de tudo 

para avaliar quais os mercados onde deve ser intensificada a divulgação de futuros 

programas de turismo culinário e enológico para este mesmo destino. 
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O Reino Unido, sendo o primeiro mercado desde sempre a chegar ao Algarve, merece 

uma atenção especial, principalmente nas regiões em que existem mais rotas diretas 

para o sul de Portugal. Por outro lado, o crescimento do mercado francês também deve 

merecer uma atenção redobrada, uma vez que é um mercado já habituado a consumir 

este tipo de programas e como tal mais atento e com maior apetência para adquirir 

experiências desta natureza. 
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“Food tourism is the experience of culture on a plate” 

WETU Insights (2017) 

2. TURISMO CULINÁRIO E ENOLÓGICO 
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2 - TURISMO CULINÁRIO E ENOLÓGICO 

2.1 Definições 

Para a WTO (2012a), o turismo culinário inclui no seu discurso valores sustentáveis e 

éticos baseados no território, paisagem, mar, cultura, produtos locais e autenticidade, 

elementos cada vez mais comuns nas tendências atuais do consumo cultural. É o 

reflexo da cultura de um destino e do seu povo (du Rand & Heath, 2006; Lee & Arcodia, 

2011), a expressão de uma sociedade e do seu estilo de vida (Kaspar, 1986). A WTO 

(2017) defende que o turismo quando interligado as questões gastronómicas permite o 

desenvolvimento de plataformas de promoção da cultura por via da cozinha, 

associados a estratégias sustentáveis que visam preservar raízes culturais, aumentar o 

orgulho das comunidades sobre a sua história e tradições, preservar o passado e manter 

a autenticidade no futuro. A gastronomia, enquanto aglutinador da culinária, das 

bebidas, dos materiais usados na alimentação e de todos os aspetos culturais a ela 

associados, tornou-se num elemento indispensável para dar a conhecer a cultura e os 

estilos de vida de um território, uma vez que integra todos os valores tradicionais 

associados a novas tendências do turismo, tais como o respeito pelos usos e costumes 

de um povo, tradições, estilo de vida saudável, autenticidade, sustentabilidade e 

experiência. Representa uma oportunidade de revitalização e diversificação do 

turismo, promove o desenvolvimento da economia local, envolvendo diferentes 

profissionais do setor (produtores, chefs, mercados, entre outros), dando novos usos ao 

setor primário.  

Para a WTO (2012a) a gastronomia assume importância no momento da escolha de um 

destino, o que originou um crescimento de ofertas assentes em produtos de qualidade 

e na consolidação de um mercado de turismo culinário. Enquanto parte integral da 

experiência turística permite ao turista provar pratos distintos daqueles que são mais 

familiares ao turista (Quan & Wang, 2004), no seu ambiente natural (Moira, 

Mylonopoulos & Kontoudaki, 2015), permitindo-lhe sair da sua zona de conforto. 
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Tal como a acomodação, as atrações, as atividades recreativas no destino e os 

transportes são partes integrantes do produto turístico (Reynolds, 1994), a 

gastronomia no seu todo constitui um ativo cultural de destaque, uma componente 

valiosa e complementar ao tradicional portfolio dos produtos culturais oferecidos pelos 

destinos (Moira, Mylonopoulos & Kontoudaki, 2015). 

Richards (2002) refere que a gastronomia é uma expressão de identidade da sociedade 

moderna, até ao ponto em que os produtos típicos são considerados como ferramentas 

efetivas para combater a globalização e a MacDonaldização (Ritzer, 2018) dos pratos 

de comida (Mak et al, 2012). 

A curiosidade gastronómica é considerada um fator motivacional adicional que leva os 

turistas a quererem conhecer novos hábitos alimentares, estilos de vida (Dos Santos & 

Antonini, 2004), técnicas culinárias e acima de tudo usufruir de experiências que 

despertem curiosidade e memórias de viagem. 

Nistoreanu, Nicodin & Diaconescu (2018) salientam o facto de que o consumidor atual 

é mais educado, está em melhores condições físicas, viaja mais e até mais longe, vive 

até mais tarde e está mais preocupado com a sua saúde e com o ambiente, tema que é 

corrobado pelos autores Fandos Herrera, Blanco Herranz e Puyuelo Arila (2012), que 

referem que os turistas de hoje são cada vez mais experientes, possuem mais 

rendimento discricionário e mais tempo de lazer para viajar, permitindo-lhe sair da sua 

rotina habitual e procurar novas experiências e novidades, muitas delas que lhes 

permitam aprender. Neste contexto o turismo culinário e enológico assume uma 

grande importância. Para muitos turistas a gastronomia do destino visitado é um 

aspeto de grande relevância para a qualidade da experiência de viagem.  
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Como resultado a gastronomia tornou-se mais importante, sendo mesmo prioritário 

para determinados grupos sociais. Como referem Nistoreanu, Nicodin & Diaconescu 

(2018), a gastronomia é a nova capital cultural de um destino. 

Para Gaztelumendi (2012), a gastronomia tornou-se um elemento indispensável para 

conhecer e compreender a cultura e o estilo de vida de um território, pelo que envolve 

um conjunto de valores tradicionais associados às novas tendências do turismo, como 

por exemplo o respeito pela cultura e tradição, um estilo de vida saudável, 

autenticidade, sustentabilidade e acima de tudo experiência. 

De acordo com a Egyptian Tourism Authority (2012), o aumento do interesse pelo 

turismo culinário, assim como por outras tipologias de turismo, é o reflexo da maior 

diversidade da procura de atividades e lazer que se vem sentindo desde o início do séc. 

XXI. O turista pós-moderno está a mudar e a deixar de querer só as atrações turísticas 

tradicionais para querer conhecer e participar dos estilos de vida do local que visitam, 

por via da culinária e de outras atividades comuns no destino. O turista culinário é 

também um turista cultural, que tem como especial interesse a comida como uma das 

componentes culturais muito enraizada no local que visita. 

A gastronomia é um dos elementos tangíveis que compõem a cultura de uma sociedade 

e como tal pode ser utilizado como recurso turístico (Clemente Ricolfe et al, 2008), 

sendo um elemento muito importante dentro da envolvente turística porque vincula as 

pessoas com o território que visitam (Clemente Ricolfe et al, 2008). Galindo (2002), 

Kivela & Crotts (2006) e Torres (2006) destacam a gastronomia como um dos pilares 

mais importantes sobre o qual se sustenta o setor turístico, suscitando ações de 

recuperação, conservação e valorização do património, por via da recuperação de 

receitas antigas, técnicas culinárias, conservação das formas de cultivo tradicionais ou 

o estabelecimento de formas de proteção da qualidade dos alimentos (Armesto López 

& Gómez Martin, 2004). 
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O turismo culinário e enológico cria uma alternativa eficiente para os destinos que não 

possuem sol e mar e é visto como um valor acrescentado para a criação de um destino 

turístico e o seu próprio mercado (Kivela & Crotts, 2006). 

Cohen e Avieli (2004) salientam que através da comida os turistas conseguem interagir 

de uma forma diferenciada com o local que estão a visitar, deixando de ser apenas um 

observador para passar a ter um papel mais ativo junto da comunidade. 

A Ontario Culinary Tourism Alliance & Skift (2015) salientam que a comida serve para 

ligar as pessoas com a terra, com a sua história e com as suas gentes. É por isso uma 

forma dinâmica de partilhar histórias, criar ligações e construir comunidades. Ao 

combinar a comida com as bebidas locais durante o período de férias, um destino está 

a oferecer tanto aos locais como aos turistas uma experiência autêntica contribuindo 

desta forma para uma maior sustentabilidade da economia. Ignatov e Smith (2006) vão 

mais longe referindo que a gastronomia envolve a transferência de conhecimento e 

informação sobre as pessoas, a cultura, as tradições e a identidade do local visitado.  

Kivela & Crotts (2006) salientam que uma experiência culinária por si só não é suficiente 

para desenvolver um mercado específico de turismo culinário, uma vez que os turistas 

têm que sentir a atmosfera e isso requer que as entidades de gestão do destino 

colaborem de perto com os prestadores de serviços culinários e lhes demonstrem a 

importância dos ensinamentos e das estórias que devem levar os turistas a 

compreender a singularidade da cozinha local, dos seus produtos, das tradições e acima 

de tudo da ligação a toda uma cultura de um povo. 

Boyne, Williams & Hall (2002) salientam que cerca de 40% do orçamento de viagem de 

um turista é gasto em alimentação, o que leva a Associação Portuguesa de Turismo de 

Culinária e Economia (APTECE) a referir que estamos perante um importante pilar de 

sustentabilidade para os destinos, uma vez que a culinária e a enologia local são o 
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principal atrativo de deslocação, bem como a interação com produtores primários ou 

secundários (transformadores) relacionados com o setor alimentar, como por exemplo 

os restaurantes, meios de alojamento, serviços turísticos e eventos de índole 

gastronómica (festivais, show cooking, entre outras) (APTECE, 2014).  

O principal objetivo é usufruir de uma experiência inesquecível e exclusiva próxima da 

autenticidade, dos usos e costumes do local (APTECE, 2014), que permita um contato 

direto com determinadas realidades e sabores que desconhecem, degustar bons vinhos 

e visitar produtores e adegas, adquirindo ou até mesmo amadurecendo os seus 

conhecimentos sobre o tema. 

Segundo Kivela & Crotts (2006), o termo “turismo culinário” foi utilizado pela primeira 

vez em 1998 por Long, que transmitia a ideia de experienciar outras culturas por via da 

comida e do vinho. Mais tarde Long (2003), reforça que o turismo culinário está 

relacionado com o ato de comer, explorando e descobrindo a cultura e a história de um 

local por via da sua gastronomia e das várias atividades relacionadas, que podem 

originar a concretização de experiências memoráveis.  

Segundo a World Food Travel Association (WFTA, 2016a) os turistas culinários, são 

definidos como turistas de lazer que participam em experiências memoráveis 

relacionadas com a comida e com as bebidas ou pessoas para quem estas experiências 

são a motivação principal para escolher um destino. 

Outros autores, como Wolf, 2002, citado por Kivela & Crotts (2015) relacionam o 

turismo culinário com o contexto agrícola, incluindo um conjunto de atividades 

realizadas no meio rural, visita a mercados de produtores e à posterior confeção em 

ambientes dinâmicos e criativos.  
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Para a APTECE (2014), esta é mais do que uma experiência agrícola, já que envolve a 

produção, os valores e a história adaptados à prática culinária, com o objetivo de 

aumentar a satisfação do visitante por via de experiências memoráveis que fiquem no 

seu imaginário e levem à partilha com os seus pares, assim como do produtor e de toda 

a comunidade local, por via da sua inclusão nas várias atividades enquanto beneficiários 

e promotores.  

Silva, Pons e Valduga (2016) referem que estamos perante uma triangulação entre o 

produtor rural, as empresas (vinícolas e restaurantes) e o território, onde são 

desenvolvidos e aplicados conhecimentos teóricos, técnicos e práticos, por via da oferta 

de produtos particulares e de qualidade aos consumidores finais.  

A Georgia National Tourism Administration (2012) vai mais longe referindo que um 

destino ao utilizar bens e serviços produzidos no próprio país, não só enriquece a 

experiência turística com os sabores locais, como também minimiza a dependência das 

importações e do outsourcing de serviços, criando e mantendo emprego ao longo do 

ano e os retornos económicos no local. 

Podemos considerar o turismo culinário como uma experiência onde se aprende, 

aprecia ou consome comidas e bebidas que refletem a cozinha local, a regional ou 

nacional, a sua história e cultura e pode envolver, segundo Nistoreanu, Nicodin & 

Diaconescu (2018), uma visita a escolas de cozinha ou lojas de roupas e adereços de 

cozinha, atividades como ler e comprar livros de cozinha, participar em excursões de 

culinária, visita a chefs de renome, visitas a adegas e caves, destilarias e produtores 

locais (com o objetivo de se conhecer os processos de confeção ou manufatura dos 

produtos que vão consumir), bem como a participação em eventos gastronómicos 

organizados em determinadas localidades e normalmente relativas a uma determinada 

comida, produto ou bebida.  
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Salienta-se o facto de ser um tipo de turismo associado às quatro estações e que pode 

ser complementar a outros produtos turísticos ao longo do ano. Este fator é bastante 

importante e determinante para destinos turísticos que apresentam índices de 

sazonalidade elevados e que procuram encontrar soluções para atrair mais turistas nos 

períodos de menor procura (Canadian Tourism Commission, 2002). 

Para a CBI (2016), o turismo culinário refere-se a viagens onde a cozinha do local tem 

um papel importante, permitindo o turista estar em contato com o destino, por via de 

atividades como cozinhar com os locais, participar em workshops de culinária, comer 

em restaurantes e outros locais típicos, comer street food, fazer excursões relacionadas 

com comida e bebida5, participar no processo de apanha de legumes e frutas, visitar 

adegas, caves e destilarias, quintas, mercados, feiras, festivais e participar na prova de 

bebidas variadas, assim como em eventos ou show cookings (Hall & Sharples, 2003).  

Segundo a Wetu (2017b), o turista culinário gosta também de adicionar a estas 

experiências a aquisição de livros de culinária, utensílios de cozinha, assim como 

produtos alimentares, vinhos e outras bebidas como souvenir.  

Ignatov (2004) e Smith (2001), salientam que as diferenças de comportamento das 

motivações podem evidenciar que estamos perante duas tipologias de turistas:  

(i) um turista culinário, cuja motivação principal de viagem é a participação em 

atividades de culinária, onde pretendem interagir com pessoas e locais de forma a 

entender distintos contextos gastronómicos, aprender a manusear determinados 

utensílios e a degustar os vários pratos típicos, acompanhados com vinhos dos locais 

onde se encontram;  

                                                                    
5 Estas excursões podem incluir diferentes atividades, tais como uma aula de culinária, show cooking, 
refeição num restaurante local de referência e visita a produtores com provas de alimentos ou bebidas 
variadas (Egyptian Tourism Authority, 2012). 
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(ii) um turista gastronómico, cuja motivação secundária é experienciar a culinária de 

uma região, pelo que no seu período de lazer, e para além de outras atividades, procura 

locais onde possam experienciar pratos e vinhos típicos. 

Coppola (2016) destaca o facto de que um turista culinário não se interessa só pelos 

alimentos, mas também pela sua origem, história e processo de produção. Enquanto 

turista não consome só um produto, mas sim a história, participa em atividades que o 

vinculem à cultura do local, como apanhar e esmagar as uvas. 

Nos vários autores analisados foram identificados um conjunto de elementos que nos 

permitem caracterizar os turistas culinários: 

 Serem indivíduos com idades compreendidas entre os 30 e os 60 anos (CBI, 2016); 

 Possuírem um rendimento médio/elevado e serem provenientes de meios 

socioeconómicos desenvolvidos (CBI, 2016); 

 Despenderem montantes elevados em gastronomia durante a viagem 

(Gaztelumendi, 2012); 

 Demonstrarem interesse pela cultura da comida (CBI, 2016); 

 Procurarem a autenticidade dos locais que visitam por via da comida 

(Gaztelumendi, 2012); 

 Gostarem e desejarem viajar (CBI, 2016); 

 Manifestarem interesse por questões sociais e ambientais (CBI, 2016); 

 Apreciarem o lado social da gastronomia (CBI, 2016); 

 Gostarem de interagir com os locais por via das atividades culinárias (CBI, 2016); 

 Apresentarem curiosidade por conhecer as origens dos produtos (Gaztelumendi, 

2012), da comida e a sua sustentabilidade (CBI, 2016); 

 Reconhecerem a gastronomia como uma forma de socialização, local de partilha de 

vivências e de troca de experiências (Gaztelumendi, 2012); 
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A revisão de literatura realizada permitiu-nos perceber que estamos perante pelo 

menos dois tipos de turistas, um culinário e outro gastronómico, ambos 

complementados com a vertente enológica, sendo esta bastante importante, não só 

para toda a experiência de viagem, como também, segundo Cambourne et al, 2000 e 

Peter, 1997, citado por Hall et al (2003:10), um dos motivos de escolha da região de 

visita, principalmente pela notoriedade que os seus vinhos apresentam. 

Assim podemos referir que um Turista Culinário é uma pessoa que viaja com o intuito 

de conhecer e contatar com distintas realidades, pessoas e utensílios, com o objetivo 

de aprender a fazer pratos ou doces típicos, assim como um conjunto de atividades 

associadas à transformação de alimentos, como por exemplo a produção do vinho ou 

do azeite, ou seja, é um turista mais ativo, que procura aprender a fazer. Deste modo 

são valorizados usos e costumes relacionados com as práticas culinárias e enológicas, 

preservadas raízes culturais, com consequências diretas na satisfação dos produtores e 

de toda a comunidade local e valorização da sua história e das tradições culturais.  

Relativamente ao Turista Gastronómico, destaca-se por ser um indivíduo cuja 

motivação principal de viagem não é a gastronomia, mas que durante o período de 

férias experiencia diferentes propostas culinárias e vinhos típicos do local como 

complemento a outras atividades de índole cultural, tais como a arte, a música ou a 

arquitetura. Pode mesmo ser considerado um tipo de turista mais passivo que enaltece 

a experiência não só pelo paladar, mas também pela estimulação de todos os sentidos. 

Ambos têm em comum a procura das raízes e tradições do local por via de propostas 

gastronómicas e enológicas, com oportunidades diretas para o desenvolvimento 

económico e cultural de determinadas comunidades, com a oferta estruturada de 

propostas inovadoras, dinâmicas e criativas que envolvam vários atores e permitam a 

sua interação direta com os turistas. 
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Uma vez que o presente estudo tem como enfoque o Turismo Culinário e Enológico, 

apresentamos de seguida a definição proposta pela Equipa de Investigação, que irá 

nortear todo o estudo e permitir no futuro delinear de forma estruturada propostas que 

sejam adequadas a esta tipologia de turistas. 

Turismo culinário e enológico é um tipo de turismo associado a pessoas que têm como 

principal motivação de viagem a participação ativa em atividades de culinária, interação 

com pessoas e locais que permitam entender diferentes contextos gastronómicos e 

enológicos, quer do ponto de vista dos alimentos, como também da sua confeção e/ou 

transformação, manuseamento de utensílios e equipamentos, enaltecendo e valorizando 

a história, as tradições, os usos e costumes locais e culturais. 

2.2 Turismo cultural, culinária e enologia 

O turismo cultural é considerado como uma das formas mais antigas de turismo 

(McKercher & Du Cros, 2002), assumindo uma relevância cada vez maior nos dias de 

hoje, não só por ser um produto turístico, mas também porque faz a ponte entre os 

residentes e os turistas, aproximando-os uns dos outros de uma maneira que a vertente 

tradicional do turismo jamais faria (Gonçalves, Seabra e Silva, 2017). 

 A visita a locais históricos, paisagens culturais, museus e feiras, bem como a 

participação em eventos, foi sempre uma componente do todo que é a experiência 

turística (McKercher & Du Cros, 2002). Moira, 2009 citado por Moira, Mylonopoulos & 

Kontoudaki (2015), salienta que o turismo cultural não só constitui uma forma efetiva 

de promover o entendimento e a visibilidade de uma identidade cultural de um país ou 

região, como também contribui para o desenvolvimento económico e social das 

regiões menos desenvolvidas, podendo desta forma ser considerado uma forma de 

turismo sustentado, desde que não origine pressão e impactos negativos nas 

comunidades visitadas, no seu ambiente natural, social, humano e construído. 
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A gastronomia constitui uma das mais importantes expressões culturais de um país 

(Handszuh, 2000; Bernard & Zaragoza, 1999; Hjalager & Corigliano, 2000), uma vez que 

a sua identidade é refletida e fortalecida pelas experiências gastronómicas que 

proporciona (du Rand, Heath & Alberts, 2003), sugerindo a produção de novos e 

distintos pratos, a criação de infraestruturas de produção e consumo e acima de tudo o 

apoio à cultura local (Richards (2012). A culinária pode ser considerada uma indústria 

criativa, estimulando a inovação ao envolver os turistas na co-criação, estimulando 

ligações entre as culturas globais e locais e ao criarem narrativas em torno da comida 

(Richards (2012). Para Guzel & Apaydin (2016) estamos perante uma componente 

importante e de crescimento do mercado do turismo cultural, sendo a gastronomia um 

dos recursos da cultura que fica no local e que torna um destino distinto de outro. 

Gaztelumendi (2012) refere que a gastronomia permite aos turistas aceder ao 

património cultural e histórico de um destino por via das provas, experiências e compra 

de produtos, o que torna possível uma aproximação à cultura de uma forma mais 

experiencial e participativa e não puramente contemplativa, o que leva Chaney & Ryan 

(2012) a classifica-lo como um subgrupo do turismo cultural que envolve as empresas 

de restauração, festivais gastronómicos, visita a fábricas, seminários e conferências, 

visitas a quintas (Smith & Costello, 2009), assim como os Chefs, os media, prestadores 

de serviços turísticos, serviços de catering, serviços turísticos, os órgãos do governo por 

via de regulamentos e legislação adequada, público no geral, bem como tudo o que se 

relaciona com a imagem da comida, a sua promoção e o marketing (Wolf, 2002 in 

Chaney & Ryan, 2012). 

A Canadian Tourism Commission (2002) salienta que o turismo culinário tem originado 

um crescimento do turismo cultural e que poderá constituir uma boa oportunidade para 

o desenvolvimento económico e cultural de determinadas comunidades, com a oferta 

de novas propostas de produtos e serviços criativos e dinâmicos.  
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Hjalager & Corigliano (2000) e Boniface (2003), defendem a ideia de que as raízes do 

turismo culinário estão na agricultura, na cultura e no turismo. A agricultura 

proporciona o produto, ou seja, os alimentos, a cultura oferece a história e a 

autenticidade e o turismo presta os serviços e as infraestruturas, combinando as três 

componentes no todo que é a experiência (du Rand & Heath, 2006). Em pleno século 

XXI torna-se difícil definir turismo cultural, uma vez que é muito abrangente e abarca 

recursos tangíveis e intangíveis de um local, tais como as obras de arte, os estilos 

linguísticos de um povo, a sua gastronomia, arte e música, arquitetura, locais históricos 

e monumentos, festivais, eventos culturais, entre outros (Moira, 2009 citado por Moira, 

Mylonopoulos & Kontoudaki,2015), tendo-se tornado um termo abrangente que 

envolve todo um conjunto de atividades turísticas, de onde destacamos a culinária e a 

enologia, por serem o objeto do nosso estudo. 

Em suma, o turismo cultural pode ser definido como uma viagem que tem como 

objetivo a participação em diferentes atividades que permitam usufruir de novas 

experiências relacionadas com a cultura, participação em festivais e outros eventos 

culturais, de forma a interagirem com a história e as tradições de um povo, de um local 

ou região, visitando para isso locais históricos, monumentos, museus e envolvendo-se 

nos usos e costumes locais por via da gastronomia e vinhos locais (WTO, 1985). 

2.3 A importância da experiência e do storytelling  

Bessiere (1998), Cohen e Avieli (2004), Long (2003) e Quan e Wang (2004) referem que 

os turistas identificam a gastronomia como um dos aspetos fundamentais da 

experiência de viagem, um dos fatores essenciais para compreenderem a cultura de um 

local, envolvendo, segundo a WTO (2017), práticas culturais que incluem no seu 

discurso os valores éticos e sustentáveis do território, da paisagem, do mar, da história 

local, dos valores e do património cultural. A este propósito, Frias, Silva e Seabra (2017) 

referem que nos últimos anos houve um aumento da procura turística pela experiência, 
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onde o turista valoriza a estória que envolve todo o contexto onde se encontra, 

assumindo o storytelling uma parte fundamental dessa mesma experiência. Para 

Eduards, Fernandes & Matos (2003), permite os residentes partilhar e verbalizar 

eventos, lugares, pessoas, objetos, atividades e momentos no tempo.  

Todos estes elementos propiciam sentimentos de nostalgia da população local para 

com as atividades que se têm perdido e que assim ganham uma nova vida, envolvendo 

a comunidade residente com os turistas, assegurando uma sustentabilidade do setor 

(Steward & Strathern, 2003), que com as narrativas apelativas e emocionais pode 

distinguir-se dos demais e criar uma maior ligação e empatia com os turistas, tornando-

se numa ferramenta de marketing para conquistar a lealdade dos turistas e motivar 

futuras intenções de viagem (Akgun, Keskin, Ayar & Erdogan, 2015). 

O storytelling é uma forma de comunicação, e constitui um elemento diferenciador na 

transmissão de uma mensagem (Frias, Silva e Seabra, 2017), uma vez que tem o poder 

de familiarizar as pessoas com o que está a ser dito ou contado (Lee & Shin, 2014), 

fortalecendo o elo de ligação entre o turista e o local (Mora & Livat, 2013), 

transformando o passado num presente turístico (Frias, Silva e Seabra, 2017), com 

personagens e acontecimentos muito diferentes daqueles que conhece (Irene, 2014). 

No contexto culinário o storytelling assume uma importância redobrada, não só pela 

envolvente onde decorre todo o processo de confeção e degustação, como pela 

valorização dada à estória que envolve a receita, produção de determinados alimentos 

ou até mesmo outro tipo de relações que possam ser criadas ou recriadas em torno de 

um prato típico, de um doce ou de uma bebida (ex: forma como as pessoas se vestiam 

para irem fazer a apanha de um determinado produto, os utensílios utilizados, as 

músicas que eram cantadas ou as danças e movimentos corporais que acompanhavam 

determinadas práticas).  
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Para Marujo (2015), estas atrações devem ser acompanhadas de uma história, para 

assim tornarem a experiência participativa e criarem uma sensação de autenticidade. 

Tung & Ritchie (2011) destacam que o ato de contar uma história consolida uma 

memória e o storytelling oferece ao turista a possibilidade de se envolver e 

compreender uma determinada realidade, os seus detalhes e importância ao longo dos 

tempos, podendo mesmo ser uma forma de compreender experiências turísticas. 

Pera, Viglia e Furlan (2016) referem que as estórias criam uma maior ligação entre o 

indivíduo e a comunidade e proporcionar um posicionamento mais atrativo do mesmo, 

o que para Bryon (2012) pode constituir um elemento diferenciador de um destino, por 

ser uma forma de venda exclusiva que diferencia um local de outro, que para Fields, 

King & Ogryzlo (2014) pode constituir uma estratégia promocional efetiva. 

No turismo culinário uma refeição é considerada um momento para contar uma 

história, interagir com os clientes e criar uma relação emocional permitindo criar 

memórias, bem-estar, confiança, lealdade ao destino e vontade de regressar (Fields, 

King & Ogryzlo, 2014). O storytelling tornou-se uma ferramenta mais efetiva para 

contar histórias com um fim concreto e ao serviço de diferentes negócios e narradores 

(Sanz, 2017). Os destinos turísticos podem utilizar esta técnica para enaltecer a 

singularidade da gastronomia local, para se destacar dos concorrentes, com estórias e 

narrativas que transformem uma experiência numa memória para o turista.  

2.4 Tipologias de turista culinário e enológico 

Hjalager (2002), tendo por base a categorização dos estilos de vida dos turistas 

proposta por Cohen em 1984, criou a sua própria classificação fenomenológica de 

experiências de turismo culinário, considerando quatro tipologias de turistas que se 

relacionam com as atitudes e preferências relativamente à gastronomia (Tabela 2.1).  
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Tabela 2.1 – Tipologias de Turista Culinário segundo Hjalager (2002) 

TIPOLOGIAS DE 
TURISTA CULINÁRIO 

CARATERÍSTICAS 

RECREATIVO 

 Turistas conservadores que apreciam o consumo de comidas e bebidas que lhes sejam 
familiares durante o período de férias; 

 Procuram normalmente apartamentos turísticos onde possam cozinhar, utilizando 
ingredientes que trazem do seu próprio país; 

 Gostam de partilhar as refeições em família e não se sentem confortáveis em restaurantes nem 
com empregados de mesas; 

 Não apreciam comidas de outros países com exceção das que fazem parte do seu quotidiano; 

 A comida e as bebidas não são um elemento importante durante o período de férias; 

DIVERSÃO 

 Durante as férias procuram fugir às atividades diárias que incluam ir às compras ou ter que 
cozinhar para a família, sendo clientes frequentes de restaurantes de grandes cadeias de 
restauração que tenham pratos ou menus que lhes sejam familiares e onde valorizam mais a 
quantidade do que a qualidade; 

 Preferem menus com grandes quantidades de comida, sobremesas e vinho da casa, não sendo 
apreciadores de comidas exóticas; 

 As refeições são vistas como excelentes momentos para conviver com amigos e familiares, o 
que os leva a escolher restaurantes rústicos com ambiente informal e onde possam falar e rir à 
vontade. 

 Procuram agências de viagens, brochuras e apreciam visitas guiadas. 

EXISTENCIAL 

 Procura a combinação de alimentos e bebidas que propiciem experiências alimentares que 
promovam uma aprendizagem sobre a gastronomia do local;  

 O consumo de alimentos e bebidas visa o aumento do conhecimento da cultura do destino por 
via da cozinha local ou regional, dos seus vinhos e outras bebidas; 

 Evitam restaurantes para turistas ou grandes cadeias de restauração. Procuram restaurantes 
típicos locais ou espaços vinícolas com propostas diferenciadas; 

 Evitam restaurantes caros e com decorações extravagantes que tenham um serviço 
“fabricado” e pouco tradicional; 

 Procuram comida e bebida pouco sofisticada que seja confecionada de acordo com as tradições 
locais, de preferência em quintas e espaços vinícolas, onde podem participar em aulas de 
culinária, vindimas, apanha de frutas e legumes, ou tão simplesmente aprender a fazer queijo 
ou ir à pesca com pescadores profissionais; 

 Gostam de comprar produtos nos locais que visitam; 

 Não utilizam as agências de viagem como local de recolha de informação ou reserva, nem 
consultam folhetos ou brochuras sobre os destinos. 

EXPERIMENTAL 

 O seu estilo de vida está associado ao consumo de comidas e bebidas trendy e à compra de 
bens em lojas gourmet. 

 Procuram cafés e restaurantes com uma decoração moderna e de renome, que apresentem um 
serviço requintado e a oferta de menus inovadores que integrem novos ingredientes, sugiram 
novas formas de comer e cozinhar. Encaram o consumo de comidas e bebidas, em períodos de 
lazer, como parte da sua personalidade e estilo de vida; 

 Estão a par das novidades e tendências culinárias, ingredientes e receitas sendo consumidores 
de revistas da especialidade; 

 A sua imagem e prestígio está associada à comida e à bebida embora nem sempre saibam 
cozinhar; 

 A comida, a bebida e o ato de comer fora de casa está associado a roupas de marca, carros de 
gama alta, decoração e design inovador dos espaços; 

 Nos seus souvenirs de férias podem encontrar-se livros de cozinha, revistas e livros de culinária 
e vinhos, utensílios de cozinha de marcas de renome, porcelanas típicas e outros gadgets de 
cozinha. 

Fonte: Hjalager (2002) 
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Relativamente aos turistas enológicos, Pérez (2016) propõe quatro tipologias:  

(i) Os Amantes de vinho – Pessoas conhecedoras do vinho e do contexto enológico. Têm 

como motivação principal aprender e colocar em prática os seus conhecimentos. 

Procuram a degustação de vinhos em adegas e a compra de garrafas de vinho durante 

as férias; 

 (ii) Os Entendidos sobre vinhos – Pessoas que apesar de não serem tão conhecedores 

como os anteriores, fazem um esforço e demonstram grande interesse por aprender, 

mantendo-se informados por via da leitura de revistas especializadas. A sua motivação 

principal é a de colocar em prática todos os conhecimentos apreendidos no processo 

de leitura; 

(iii) Os Interessados por vinhos – Pessoas cuja motivação principal de viagem não é 

colocar em prática o que conhecem, mas acima de tudo desfrutar de atividades 

enológicas de forma complementar aos momentos de lazer, optando pela visita a 

adegas e pelas provas de vinho; 

 (iv) Os Iniciados em vinhos – Pessoas que não conhecem o mundo da enologia, mas que 

procuram novas experiências. A sua motivação principal de viagem não é o consumo de 

bebidas, mas gostam de visitar algumas adegas e lojas de venda de vinhos e outras 

bebidas. 

Ainda a este propósito foi identificado um estudo promovido pela Associação 

Espanhola de Cidades de Vinho (ACEVIN), que pretendia avaliar o perfil dos turistas 

nacionais e internacionais que tinham participado em atividades nas rotas vinícolas de 

Espanha em 2015 (ACEVIN, 2016).  
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Este estudo (ACEVIN, 2016) refere que o perfil dos turistas nacionais e internacionais, 

que tinham participado em atividades nas rotas vinícolas de Espanha em 2015, tem as 

seguintes características:   

 2,5% são profissionais do setor e grandes conhecedores da realidade enológica; 

 52,1% são amantes do vinho e conhecedores das características do produto e da sua 

cultura; 

 17,5% são entendidos e sentem-se atraídos sobre o mundo dos vinhos; 

 23,4% são considerados de principiantes ou iniciados em vinhos, conhecendo muito 

pouco do mundo do vinho; 

 4,5% não apresentam relação com o mundo do vinho. 

 
Outras conclusões deste mesmo estudo apontam que:  

 O enoturismo é uma atividade turística que se realiza em casal ou em grupos 

reduzidos de amigos, com um notório aumento das famílias; 

 Os turistas que procuram as rotas não são exclusivamente pessoas com elevado 

poder aquisitivo, mas também pessoas de classe média que são atraídas pela 

cultura do vinho; 

 Os enoturistas não são sempre pessoas conhecedoras do mundo do vinho. A 

maioria dos turistas é interessado ou tem noções muito básicas sobre vinho; 

 Os principais fatores de atração de uma rota são os seus vinhos, as adegas e a sua 

gastronomia, sendo estas também as principais atividades realizadas.  

 A gastronomia assume uma grande importância no decorrer na participação nas 

rotas de vinho, pelo que se deve ter em conta aquando da delineação dos planos de 

desenvolvimento turístico e nas campanhas de promoção; 

 As deslocações nas rotas do vinho são realizadas em primeiro lugar em carro e em 

segundo lugar em autocarro; 
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 A sinalética assume uma grande importância, assim como elementos informativos 

e parques de estacionamento nos locais de visita; 

 Os turistas efetuam as suas reservas de serviços normalmente entre uma semana e 

um mês antes da viagem, via telefone ou on-line, privilegiando serviços isolados e 

não integrados em pacotes de serviços; 

 Ficam alojados em hotéis de 3 e/ou 4 estrelas, bem como em alojamento de turismo 

rural ou apartamentos turísticos; 

 A estada média nas rotas de vinho é de 2,07 dias, sugerindo-se que se aposte numa 

maior estruturação de programas que incluam mais atividades e serviços que 

convidem a uma viagem de maior duração; 

 O nível de gastos de um enoturista é superior à média do turista nacional ou 

internacional, situação que deve levar os destinos a apostarem neste produto, pela 

riqueza que gera nas áreas vitivinícolas e por entre os vários stakeholders envolvidos 

(alojamentos, adegas, restaurantes, comércio local, entre outros); 

 

Todas estas referências nos levam a compreender que estamos perante um tipo de 

turista distinto que procura produtos e serviços muito específicos e que valoriza a 

qualidade do serviço e demais componentes do destino que visita, a sua cultura e 

tradições. Ao procurar compreender como se faz, o storytelling que envolve uma 

tradição, uma receita ou processo de produção, consegue enaltecer as raízes culturais 

do povo e das suas gentes, envolvendo desta forma elementos da comunidade 

residente. Do ponto de vista de um destino turístico este é, sem dúvida, um turista 

importante e que deve ser valorizado, a quem se deve dar uma atenção especial e acima 

de tudo cuidada. É um turista que se envolve com diferentes atores no destino, com a 

comunidade local e acima de tudo com as raízes culturais de um local e do seu povo. 
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2.5 Perfil Psicoculinário  

Perante o aumento da procura deste tipo de turismo e tendo em conta que os turistas 

procuram diferentes experiências culinárias e enológicas ao longo do seu período de 

férias, a World Food Travel Association desenvolveu em 2010 os treze Perfis 

Psicoculinários (WFTA, 2016a) que pretendem explicar de que forma é que as pessoas 

tomam determinadas decisões de compra/consumo de comida. Estes perfis têm vindo 

a ser analisados com detalhe e utilizados em diferentes contextos de destinos 

turísticos, sendo por isso bastante abrangentes (Tabela 2.2).  

Se para algumas pessoas a experiência gastronómica está muito ligada a restaurantes 

exclusivos e de renome, para outras o ambiente do restaurante ou o uso de ingredientes 

locais e tradicionais é o mais valorizado. 

Normalmente as pessoas que se incluem nestes perfis partilham todas a mesma paixão 

por experiências gastronómicas e anseiam por gastar algum dinheiro em locais onde 

possam encontrar propostas que vão ao encontro dos seus gostos pessoais.  

A World Food Travel Association defende que como as pessoas gostam de variedade e 

como os amantes de cozinha não são todos iguais, cada pessoa pode ter até três perfis 

em simultâneo dos treze que se apresentam de seguida (WTFA, 2016a). 

A avaliação correta e detalhada destes perfis psicoculinários por destino turístico é 

bastante importante, uma vez que ao se identificarem aqueles que são mais comuns e 

populares, podemos estar a encontrar elementos que possam ser integrados na 

definição de estratégias de marketing adequadas, que cada vez mais devem ser 

criativas e inovadoras e ir ao encontro das principais motivações destas pessoas. 
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Tabela 2.2 – Características dos perfis psicoculinários propostos pela WFTA 

PERFIL CARACTERÍSTICAS 

Aventureiro Procura comidas e bebidas únicas e gostam de experimentar tudo (WTFA, 2016) 

Ambience/Atmosfera 
Procura experiências diferentes onde o ambiente e a atmosfera assumem uma 

importância superior que a comida (WTFA, 2016a; Wetu, 2017b) 

Autêntico 

Procura comidas e bebidas preparadas de acordo com as receitas tradicionais da 

região e procuram experiências autênticas nas refeições (WTFA, 2016a). 

Valoriza refeições tradicionais (Wetu, 2017a) e todo o processo e ritual de 

preparação (Wetu, 2017b). 

Poupado 

Procura experiências gastronómicas económicas. Podem não ter um tipo de 

comida em mente quando querem comer, mas o preço é um fator importante 

de escolha (WTFA, 2016a). Adoram street food (Wetu, 2017), para eles é uma 

forma de contatar com os residentes locais (Wetu, 2017b) 

Eclético 

Procura uma variedade de experiências, provar um pouco de tudo. É o turista 

que facilmente se encontra num restaurante italiano num dia e num restaurante 

tailandês no outro (WTFA, 2016). 

Gourmet 

Procura restaurantes de renome e restaurantes gourmet (WTFA, 2016a), de 

preferência com estrelas Michelin (Wetu, 2017a). Não é um tipo de turista 

culinário muito comum (Wetu, 2017 b) 

Inovador 

Procura experimentar sabores inovadores. Gostam de regressar aos mesmos 

lugares (WTFA, 2016). Apreciam a cozinha de fusão (Wetu, 2017), com particular 

interesse para novas tendências (Wetu, 2017b). 

Localista 

Procura restaurantes e bares geridos por locais de forma a encontrar 

experiências diferenciadas e que podem ir desde o café local até a um 

restaurante típico (WTFA, 2016a). Gostam de comidas caseiras de preferência 

experienciadas em ambientes familiares com pessoas locais (Wetu, 2017a), que 

lhes permitam envolver-se no estilo de vida local (Wetu, 2017b). 

Noviço 

Procura o usual e comum. Evita surpresas e procura experiências standard que 

lhe sejam familiares (WTFA, 2016a). Por ser inexperiente procura aprender em 

cada experiência (Wetu, 2017a) e reconhecer sabores e costumes locais (Wetu, 

2017b). 
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Orgânico 

Procura restaurantes com ingredientes orgânicos ou ingredientes naturais, que 

assumem uma importância igual ou maior que o próprio menu (WTFA, 2016a). 

O seu propósito é encontrar comidas e alimentos sem pesticidas ou aditivos, 

preocupando-se bastante com a forma como são produzidos e de onde são 

provenientes (Wetu, 2017b). 

Social 

Procura experiências gastronómicas e enológicas em locais onde possa 

socializar com amigos e familiares (WTFA, 2016a). Valoriza festivais onde possa 

ter experiências gastronómicas (Wetu, 2017a), assim como pubs onde possa 

interagir com residentes locais (Wetu, 2017b) 

Trendy 

Procura experiências de comida e bebida trendy, que estejam na moda, mesmo 

que não sejam do seu total agrado, uma vez que estar na moda é que é 

importante (WTFA, 2016a). São seguidores atentos das tendências culinárias e 

da pop art (Wet, 2017b). 

Vegetariano 
Procura restaurantes vegetarianos ou vegan (WTFA, 2016a), de forma a manter 

o seu estilo de vida e escolhas dietéticas durante as suas viagens (Wetu, 2017b) 

Fonte: WFTA (2016a); WFTA (2016b); Wolf (2014); Wetu (2017a); Wetu (2017b) 
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Destinations must articulate a credible & authentic 

narrative of their food tourism offerings. 

WTO 

   3. OS DESTINOS TURÍSTICOS E O 

TURISMO CULINÁRIO E ENOLÓGICO 
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3. OS DESTINOS TURÍSTICOS E O TURISMO CULINÁRIO E ENOLÓGICO 

3.1 A importância do turismo culinário e enológico para os destinos turísticos 

Segundo a WTO (2016), a gastronomia surge como um recurso indispensável que 

adiciona valor e proporciona aos destinos turísticos a sua diferenciação pela oferta de 

produtos únicos, para além de que, segundo Jimenez-Beltrán, López-Guzmán e Santa 

Cruz (2016), a gastronomia é parte integrante da história, da cultura, do ambiente e da 

sustentabilidade de uma nação e das suas gentes, refletindo, de acordo com Mitchell e 

Hall (2006), estilos de vida das distintas áreas geográficas, permitindo enaltecer as 

tradições de áreas rurais e a modernidade de áreas urbanas, o que para Gaztelumendi 

(2012), representa uma excelente oportunidade de revitalizar e diversificar o turismo, 

promover o desenvolvimento da economia local por via do envolvimento de setores 

profissionais (produtores, chefs, mercados, entre outros) e dar novos usos ao setor 

primário. 

Hjalager (2010), salienta que a gastronomia se está a tornar num importante elemento 

de diversificação e uma boa ferramenta para definir a marca e a imagem de uma região, 

de um país e de uma cultura. 

Nos últimos anos o turismo começou a reconhecer o importante poder de atração e 

comunicação dos produtos alimentares, ao ponto de os transformar em verdadeiras 

atrações turísticas (Folgado-Fernández, Hernandéz-Mogollón & Campón-Cerro, 2011; 

Kivela & Crotts, 2006). 

As peculiaridades da cozinha local são o ponto de partida para criar rotas, pacotes de 

férias e propostas temáticas que colocam a comida local e os produtos no centro do 

desenvolvimento de estratégias e promoção de certos territórios e destinos 

(Hernández-Mogollón, Di-Clemente & López-Guzmán, 2015). 
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Crouch e Richie (1999) referem que as comidas típicas de um local ou região adicionam 

valor ao destino e contribuem de forma positiva para a sua competitividade, motivo 

pelo qual, segundo Nam e Lee (2011), muitos destinos utilizam a comida como uma das 

suas principais atrações. 

A ligação entre a comida e o turismo permite criar plataformas que suscitam o 

desenvolvimento económico local, pelo que as experiências gastronómicas ajudam a 

criar uma marca e a vender os destinos, assim como a apoiar a cultura local e torna-la 

atrativa para os turistas (Hjalager & Richards, 2002; OECD, 2009).  

São vários os estudos que enfatizam a importância da gastronomia e a identidade 

gastronómica dos destinos, enquanto elemento cultural relevante no sucesso dos 

mesmos (Belisle, 1983; Sheldon and Fox, 1988; Reynolds, 1993; Faulkner et al, 1999; 

Sparks et al, 2000; Kivela, 2001 citados in Fox (2007); Hjalager e Richards, 2002; Hall et 

al, 2003 e Long, 2003).  

O turismo culinário requer tratar as comidas locais como um recurso importante de 

forma a criar uma estratégia de marketing (Handszuh, 2000). É importante salientar 

que a relação entre a gastronomia e um destino turístico é simbiótica porque o destino 

fornece os alimentos, as receitas, os chefs e o cenário cultural. Tudo isto torna a 

gastronomia num produto ideal para o consumo (Campos & Jacob, 2012; Hjalager & 

Richards, 2002; Scarpato, 2002; Björk & Kauppinen-Räisänen, 2016), tornando-o numa 

parte inseparável da experiência turística. 

Um destino turístico que queira desenvolver o turismo culinário deve combinar a cultura 

culinária com os recursos turísticos e forma a suportar as estratégias de 

desenvolvimento do turismo culinário. 
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Uma estratégia concreta e bem estruturada pode ajudar os destinos na identificação 

dos produtos locais e experiências e na definição de estratégias promocionais e 

ferramentas para o desenvolvimento do turismo culinário local. 

Os destinos turísticos começaram a reconhecer que a comida e a cozinha local 

representam o elemento principal da sua herança invisível, demonstrando as 

características culturais nacionais e as características locais que podem ser 

transformadas numa marca internacional (Fox, 2007; Okumus, Okumus & McKercher, 

2007). 

Quando a cozinha está ligada aos destinos turísticos para se tornar uma ferramenta de 

marketing do turismo, a cozinha local torna-se um dos principais motivos para os 

turistas visitarem o destino, tornando um património cultural relacionado com a 

culinária numa ferramenta de marketing (Hjalager, 2002). 

Pine & Gilmore (1999) salientam que um consumidor não paga só pelo serviço básico, 

ele quer mais, quer ter uma experiência que seja memorável, completa e acima de tudo 

inesquecível. No caso da gastronomia, são muitos os turistas que não se importam de 

pagar um preço adicional para poderem usufruir de uma experiência única, de ter um 

contato mais direto com a cultura local. 

Neste contexto, a WTO (2016) salienta cinco motivos que podem ajudar a explicar a 

importância da gastronomia para os destinos turísticos, são eles: 

1. Diferenciar com base em propostas únicas que visem mostrar o autêntico, 

sendo o património imaterial um exemplo importante, onde a gastronomia 

constitui um elemento de destaque; 

2. Recorrer à gastronomia para atrair turistas que pretendem conhecer mais de 

perto usos e costumes da cultura que visitam; 
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3. Enaltecer o potencial dos destinos no geral e dos menos visitados em particular, 

o que se pode traduzir numa melhoria significativa relativamente a 

oportunidades e ao desenvolvimento económico destas regiões; 

4. Desenhar estratégias de comunicação efetiva por via do uso de narrativas que 

apelem ao lado emocional do visitante e ofereça experiências mais profundas e 

significativas, capazes de deixar marcas mais profundas; 

5. Fidelizar os visitantes por via de experiências inesquecíveis e autênticas e torna-

los em embaixadores do local ao partilharem experiências positivas com outros 

turistas. 
 

Yilmaz (2016) refere que os benefícios da gastronomia para o desenvolvimento do 

turismo são variados, com destaque para o facto de: 

 Ser um elemento diferenciador dos destinos;  

 Desempenhar um papel de destaque no marketing dos destinos;  

 Ser um fator de relevância na promoção dos destinos;  

 Ser um elemento motivador para a viagem;  

 Ser um elemento importante no processo de escolha de um destino;  

 Fidelizar turistas ao destino;  

 Contribuir para a satisfação dos turistas;  

 Beneficiar/desenvolver economicamente o destino. 

Montoya, 2003 citado por Melgar Ramirez (2013: 484), refere que a gastronomia está a 

ser reconvertida num elemento que visa o enriquecimento e contemplação do destino 

por parte dos turistas, ao procurar novas experiências, convertendo-se num dos 

principais elementos diferenciadores de um lugar. A gastronomia é entendida como o 

valor cultural que se concede aos alimentos, forma de cozinhar os mesmos e sua relação 

com o território ou grupo social (Calabuig e Ministral, 1998 citado por Melgar Ramirez, 

2013:484), o património cultural e um dos recursos turísticos mais importantes, que vai 

ao encontro das novas exigências de um turista cultural (Melgar Ramirez, 2013). 
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3.2 O turista culinário e enológico e as experiências de viagem 

Bessiere (1998), Cohen & Avieli (2004), Long (2003) e Quan & Wang (2004) referem que 

os turistas identificam a gastronomia como um dos aspetos fundamentais da 

experiência de viagem, constituindo um dos fatores essenciais para compreender a 

cultura de um determinado local, envolvendo, segundo a WTO (2017), práticas culturais 

que incluem no seu discurso os valores éticos e sustentáveis do território, da paisagem, 

do mar, da história local, dos valores e do património cultural.  

A gastronomia permite uma maior aproximação da cultura de forma mais vivencial e 

participativa e não estritamente contemplativa (Armesto López e Gómez Martin, 

2004). Stewart, Bramble e Ziraldo (2008) referem que os turistas culinários e enológicos 

são turistas experientes e educados, pelo que as suas expectativas relativamente aos 

standards de qualidade são elevadas quando comparados aos turistas comuns. 

A gastronomia pode ser considerada como um elemento indispensável da experiência 

de (Sanchez-Cañizares & López-Guzmán, 2012; Kivela & Crotts, 2006), uma parte da 

cultura local (du Rand, Heath & Alberts, 2003; Quan & Wang, 2004; Tikkanen, 2007) e 

uma componente indispensável da experiência de viagem (Kivela & Crotts, 2006; 

Sanchez-Cañizares & López-Gusmán, 2012) que tem um papel importante na 

satisfação dos turistas (McKercher, Okumus & Okumus, 2008; Okumus, Okumus & 

McKercher, 2007). 

Existe uma relação direta entre o destino de férias e a cozinha local, uma vez que 

existem os pratos típico, as receitas, os chefs e toda uma bagagem cultural que 

transforma a gastronomia num produto ideal para o consumo turístico (Fields, 2002), 

uma verdadeira atração (Henderson, 2009; Hjalager & Richards, 2002). 
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Para além disso a gastronomia e vinhos podem ter uma grande influência na criação de 

sentimentos de empatia com os locais e muitas vezes a qualidade mais pobre da comida 

pode ter impactos negativos na reputação dos destinos (Pendergast, 2006). A 

gastronomia serve não só para ir ao encontro de uma necessidade básica dos turistas, 

como também constitui um importante canal para conhecer e aprender mais sobre a 

identidade e cultura dos destinos. 

Sendo ou não a principal motivação dos turistas, a gastronomia é uma das maiores 

fontes de empatia e ligação e uma excelente oportunidade para um turista criar 

memórias (Sanchez-Cañizares & López-Gusmán, 2012). 

A culinária é um dos elementos mais importantes no processo de escolha de um 

destino, sendo decisivo para a visita a um local (Harrington & Ottenbacher, 2010), uma 

vez que adiciona valor à sua imagem (Boniface, 2003; Long, 2003; Hall, Sharples & 

Mitchel, 2003; Kim, Goh & Yuan, 2010; McKercher, Okumus & Okumus, 2008) e a torna 

numa as mais importantes atrações (Boniface, 2003; Horng & Tsai, 2012a; Kim & Eves, 

2012), que ao contrário de muitas está disponível ao longo de todo o ano (Kivela & 

Crotts, 2006), constituindo uma experiência turística (Hall & Sharples, 2003; 

McKercher, Okumus & Okumus, 2008). 

Nistoreanu, Nicodin & Diaconescu (2018) referem que a literatura demonstra que a 

gastronomia sempre fez parte da experiência turística, no entanto só a partir do século 

XIX até meados do século XX é que se tornou num produto turístico, com o surgimento 

dos restaurantes, criação de critérios de classificação e categorização dos produtos 

culinários regionais e nacionais, o aparecimento de livros de cozinha e a apresentação 

detalhada de receitas e processos de confeção. No entanto, o número de turistas a 

viajarem com o propósito de comer e beber era muito baixo em meados do século XX, 

não só porque o turismo gastronómico estava a dar os primeiros passos, mas também 

devido aos custos elevados do transporte. 



 
 

 

| 56 Estudo: Turismo culinário e enológico - Algarve  
Relatório final | setembro 2018 

Nistoreanu, Nicodin & Diaconescu (2018) destacam que os primeiros circuitos que se 

conhecem foram as rotas do vinho da Alemanha, com início no final da década dos anos 

20 do século passado, coincidindo com o aumento do número de camas e 

desenvolvimento das estradas de e para as grandes cidades. 

O turismo culinário tornou-se num elemento indispensável nas estratégias de 

marketing dos destinos (du Rand and Heath, 2006; Hjalager & Richards, 2002). 

Enquanto parte integrante da cultura local que os turistas podem consumir, a 

gastronomia oferece novidade, alegria e uma oportunidade de conhecer novas 

realidades durante uma viagem (du Rand, Heath & Alberts, 2003; Tikkanen, 2007). 

Hjalager & Corigliano (2000), salientam que os turistas se podem envolver com a cultura 

local por via de experiências autênticas, tais como comer um prato típicos, beber um 

vinho ou outra bebida tradicional do local. 

A comida é um produto turístico (Henderson, 2009; Hjalager & Corigliano, 2000; 

Okumus, Okumus & McKercher, 2007) que ao diferenciar-se num mercado cada vez 

mais competitivo, pode ajudar ao desenvolvimento da agricultura local e da economia 

(Frochot, 2003), contribuindo para o desenvolvimento da competitividade dos 

destinos, tanto do ponto de vista do desenvolvimento turístico como do ponto de vista 

do marketing dos destinos (du Rand and Heath, 2006; Ignatov & Smith, 2006; Okumus, 

Okumus & McKercher, 2007). 

Kivela & Crotts (2006) e Okumus, Okumus & McKercher (2007), salientam que a comida 

local pode ser importante no processo de seleção de um destino e que pode ser 

utilizado na promoção da singularidade do mesmo. 
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Enquanto produto único que pode permitir uma experiência que envolve os cinco 

sentidos, a comida pode enaltecer a experiência dos destinos (du Rand & Heath, 2006; 

Mason & Paggiaro, 2012). 

O turista do novo milénio pode ser denominado de peregrino gourmet, uma pessoa que 

viaja com o propósito de descobrir novos tesouros de uma região onde pode usufruir de 

uma experiência memorável e autêntica que ele possa posteriormente contar e 

partilhar (Nistoreanu, Nicodin & Diaconescu, 2018). 

Durante a sua viagem, o turista pode alargar os seus horizontes do conhecimento, uma 

vez que tem a oportunidade de enriquecer a mente e a alma, amar a natureza, aprender 

a apreciar o verdadeiro valor das pequenas coisas (Nistoreanu, Nicodin & Diaconescu, 

2018). 

A culinária tem atualmente um papel importante na concorrência com outros destinos 

(Horng & Tsai, 2012b), desempenhando um papel fulcral principalmente para destinos 

que não têm recursos naturais ou culturais atrativos (Su & Horng, 2012), uma vez que, 

como salienta Richards (2002), a gastronomia está disponível durante todo o ano. 

3.3 Promover o turismo culinário e enológico 

Hjalager e Richards (2002) destacam a gastronomia como uma ferramenta 

promocional efetiva e de posicionamento de um destino, sendo incluída em muitos dos 

vídeos e materiais promocionais dos destinos turísticos. 

Maciel (2004) refere que se pode pensar a cozinha (e a culinária) como um vetor de 

comunicação, um código complexo que permite compreender os mecanismos da 

sociedade à qual pertence, da qual emerge e à qual lhe dá sentido. Para esta autora “a 

cozinha não pode ser reduzida a um inventário, a um repertório de ingredientes, nem 

convertida em fórmulas ou combinações de elementos cristalizados no tempo e no 

espaço”.  
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Richards (2012) destaca que a culinária pode ser a base de muitas atividades de 

marketing e de criação da marca de um destino, uma vez que permite: 

 Desenvolver parcerias entre produtores, restaurantes e o setor turístico; 

 Definir standards para a culinária local; 

 Posicionar estilos de vida, com ênfase na sua atratividade quando relacionado 

com a gastronomia; 

 Identificar nichos; 

 Criar pacotes temáticos; 

 Desenvolver restaurantes de especialidades; 

 Comunicar a marca nacional ou regional por via da gastronomia 

A Organização Mundial de Turismo (WTO, 2012b), a propósito da elaboração do 

“Global Report on Food Tourism”, levou a cabo uma sondagem por entre os membros 

afiliados da sua organização, que procurava perceber qual a sua opinião sobre a atual 

situação do turismo culinário, cujos principais resultados passamos a descrever:  

 88,2% dos inquiridos consideram a gastronomia como um elemento estratégico 

para a definição da marca e imagem do destino; 

 67,6% acreditam que o seu país tem a sua própria marca gastronómica; 

 62,5% consideram que no seu destino existe a colaboração entre o setor turísticos 

e os atores locais relacionados com a gastronomia (produtores, restaurantes, 

mercados, entre outros), em concreto em algumas ações de marketing com 

restaurantes locais, apesar de não existirem instrumentos de cooperação para o 

desenvolvimento e promoção do turismo culinário; 

 68% das organizações consultadas possuem atividades de marketing ou promoções 

baseadas no turismo culinário, sendo que as ferramentas de marketing e promoção 

mais comuns são os eventos (91%), produção de brochuras e campanhas (82%), 

sítios da internet dedicados ao turismo culinário (78%), guias de informação 

turística (61%), blogs (43%), visitas de familiarização para jornalistas e operadores 

turísticos (13%) e uso do social media na promoção deste tipo de turismo (4%); 
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Segundo os inquiridos, existem um conjunto de elementos da cultura gastronómica do 

destino que devem ser integrados nas campanhas promocionais, a saber: a qualidade, 

a variedade, a diversidade regional das comidas, em concreto o azeite, o vinho, as 

especiarias, o peixe, o marisco, o arroz, os vegetais, a carne, entre outros. 

Segundo os mesmos, devem ser enaltecidos enquanto produtos de turismo culinário, a 

existência de eventos gastronómicos (79%); rotas gastronómicas, aulas de culinária e 

workshops (62%); feiras de produtos locais (59%) e visitas a mercados e a produtores 

(53%). 

Para os inquiridos as campanhas de marketing existentes nos seus países são prioridade 

ao mercado regional, seguido do mercado local e só depois o mercado nacional e o 

internacional. 

Apesar dos inquiridos não conseguirem estimar o impacto económico do turismo 

culinário nos seus países por não existirem análises sistematizadas, referem que este 

valor deve rondar os 30% e que os destinos têm a possibilidade de aumentar este valor 

(WTO, 2012b). 

Como principais recomendações após avaliados os resultados deste estudo, a 

Organização Mundial de Turismo (WTO, 2012b), destaca: 

 As estratégias tradicionais para o desenvolvimento do turismo culinário devem 

originar ferramentas estratégicas para articular a qualidade, variedade e 

singularidade dos produtos locais e da gastronomia de um território; 

 As ofertas devem ser apresentadas com autenticidade e enquanto experiências 

para serem vividas, baseadas nos valores da identidade cultural, 

sustentabilidade, qualidade dos produtos e serviços turísticos e proteção do 

consumidor; 
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 O conhecimento do mercado deve ser um dos pilares do sucesso e de uma 

estratégia eficiente; 

 Uma das prioridades dos destinos deve ser o desenvolvimento de planos que 

permitam delinear orientações adequadas para a criação de produtos de 

turismo culinário; 

 Do ponto de vista do marketing e promoção verifica-se que os inquiridos 

destacam a importância e a oportunidade que a gastronomia pode ter na 

definição de uma marca e de uma imagem do destino; 

 Importância atribuída pelos inquiridos relativamente ao desenvolvimento de 

instrumentos de cooperação entre os vários atores na cadeia de valor do 

Turismo culinário, principalmente a nível local (produtores, pescadores, 

mercados, mercados de peixe, restaurantes, hotéis, operadores turísticos, 

administrações públicas, entre outros). 

 Urgência de se desenvolver e promover o conhecimento e a investigação sobre 

o turismo culinário. 

 

Fandos Herrera, Blanco Herranz e Puyuelo Arilla (2012), salientam que muitos destinos 

estão a apostar em “rotas gastronómicas”, ou seja itinerários temáticos que decorrem 

numa determinada área geográfica onde podem ser encontrados diferentes produtos 

ou locais, tais como fábricas, restaurantes que estão associados a uma comida ou prato 

específico, normalmente distinto dos demais, assim como eventos ou atividades de 

caris culinário ou enológico. Para estes autores estas rotas podem ser bem-sucedidas, 

se conseguirem enaltecer o património gastronómico e converter o mesmo numa 

atração turística e em simultâneo criar um elemento diferenciador dos concorrentes. 

Por outro lado, podem envolver vários stakeholders locais, que por via de parceiras e um 

trabalho em rede podem beneficiar diretamente destas mesmas rotas, desenvolvendo 

toda a região envolvida do ponto de vista económico, criando emprego e promovendo 

novas atividades nas áreas de influência.  
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Food tourism is any experience in which one learns 
about, appreciates and/or consumes food & drink that 
reflect the local, regional or national cuisine, heritage 

& culture. 

Skift 

4. STAKEHOLDERS 
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4. STAKEHOLDERS & CADEIA DE VALOR DO TURISMO CULINÁRIO E ENOLÓGICO 

Desenvolver de forma adequada e integrada o turismo culinário e enológico numa 

determinada região implica a avaliação dos recursos culinários existentes, identificação 

dos vários stakeholders que sejam produtores ou que possam fornecer serviços 

adequados (Horng & Tsai, 2012a) e as várias interligações que daí advém e que 

permitem criar uma cadeia de valor sólida e adequada ao produto que se pretende 

promover e comercializar. Só assim se pode aferir de forma adequada o potencial 

existente e as vantagens competitivas da região frente aos concorrentes. 

Neste sentido, surge este capítulo onde se pretende num primeiro momento tecer 

algumas considerações sobre o papel e importância dos stakeholders no todo que é uma 

cadeia de valor do turismo culinário e enológico, para depois passarmos a identificar 

quais aqueles que a compõem nas diversas categorias. No final são apresentados os 

stakeholders que foram inventariados por categoria no Algarve. 

 

4.1 Definições 

4.1.1 Stakeholders 
A definição clássica de stakeholder foi proposta por Freeman (1984), como sendo, “um 

indivíduo ou grupo de indivíduos que podem afetar ou ser afetados pelos objetivos de 

uma organização”.  

Freeman ao longo da sua investigação e perante novos estudos de caso e análies foi 

ajustando a sua definição de stakeholder, tendo também surgido propostas de outros 

autores (Tabela 4.1), com definições abrangentes, tendo em comum o facto de um 

stakeholder ser alguém (indivíduo, grupo de indivíduos ou empresa) que afeta ou pode 

ser afetado por decisões, estratégias ou ações de uma determinada entidade. 
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Tabela 4.1 – Definições de Stakeholder propostas por diversos autores 

AUTOR DEFINIÇÃO 

Stanford Research Institute, 1963 in 
Freeman (1984) 

Grupos sem os quais a organização pode encerrar, desaparecer ou 
cessar funções. 

Freeman (1984) 
Indivíduo ou grupo de indivíduos que podem afetar ou ser afetados 
pelos objetivos de uma organização 

Nutt and Backoff (199) 
Todas as partes que podem ser afetadas ou podem afetar a 
estratégia de uma organização 

Rowley (1998) 
Grupos ou pessoas que influenciam o contexto organizacional com o 
intuito de atingirem os seus objetivos. 

Freeman (2004)  Grupos que são vitais para a sobrevivência e sucesso da organização. 

IFC (2007) 

Pessoas ou grupos que são afetados direta ou indiretamente por um 
projeto ou organização, assim como aqueles que têm interesses no 
projeto ou organização e/ou que podem vir a influenciar de forma 
positiva ou negativa o mesmo. 

Luciano, 2010 cit in Morales Cortijo & 
Hernández Mogollón (2011) 

Potenciais beneficiários ou portadores de risco. 

Morales Cortijo & Hernández 
Mogollón (2011) 

Pessoas ou entidades que são afetadas pela atividade de uma 
organização, como por exemplo os colaboradores, clientes, 
fornecedores, meios de comunicação, administração pública ou 
sociedade em geral. 

Post et al, 2002 cit. in Morales Cortijo 
& Hernández Mogollón (2011) 

Indivíduos ou entidades que contribuem, voluntaria ou 
involuntariamente para a criação de riqueza. 

Fonte: Freeman (1984); Nutt and Backoff (199); Rowley (1998); Freeman, Andrew & Wicks (2004);  

IFC (2007); Morales Cortijo & Hernández Mogollón (2011) 

 

O turismo culinário e enológico está interligado com a atividade turística pelo que se 

trouxe à discussão aquilo que se entende por Stakeholder do turismo, proposta por 

Morales Cortijo & Hernández Mogollón (2011), ou seja: 

Pessoas ou grupos de pessoas provenientes de entidades públicas ou privadas que podem 

afetar ou serem afetadas pelas atividades turísticas, pelo que devem ser consideradas 

como um elemento essencial na planificação estratégica do setor turístico num território 

ou destino. Os atores ou stakeholders do turismo têm a capacidade de influenciar o destino 

e imprimir diretrizes sobre as particularidades do produto ou serviço turístico do destino. 
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A definição proposta por Morales Cortijo & Hernández Mogollón (2011), encerra em si 

um conjunto de elementos que são fundamentais e que importa enaltecer, em concreto 

o facto de o turismo ser uma atividade transversal que afeta vários setores, sendo 

heterogénea e vulnerável às mudanças que surgem em seu redor. O turismo é um setor 

de pessoas para pessoas, onde os resultados obtidos dependem muitas vezes das 

decisões tomadas pelos agentes ou atores que intervêm na atividade turística.  

O conceito de incerteza estratégica proposto por Choo, 1998 cit. in Morales Cortijo & 

Hernández Mogollón (2011), é inerente ao turismo, exercendo uma forte influência no 

seu ambiente. A tudo isto podemos ainda adicionar o facto de estas empresas 

enfrentarem continuadamente fatores sociais, ambientais, culturais, legais e 

climatéricos, que podem originar alterações nos seus rendimentos a curto prazo, o que 

leva a que o trabalho conjunto entre os vários atores seja cada vez mais importante, não 

só para o desenvolvimento de determinadas áreas de negócio, como também para a 

sustentabilidade do destino onde estão inseridos. 

Tendo em conta que a organização contratante deste estudo é a Região de Turismo do 

Algarve, a equipa de investigação assume que esta é a Organização principal/primária 

que pode definir um conjunto de objetivos e estratégias que podem, como refere 

Freeman (1984), vir a afetar ou ser afetados por um conjunto de indivíduos ou grupos 

de indivíduos que estejam associados ao Turismo culinário e enológico. 

Tal como referido anteriormente neste relatório, entende-se por Turismo culinário e 

enológico, “um tipo de turismo associado a pessoas que têm como principal motivação de 

viagem a participação ativa em atividades de culinária, interação com pessoas e locais que 

permitam entender diferentes contextos gastronómicos e enológicos, quer do ponto de 

vista dos alimentos, como também da sua confeção e/ou transformação, manuseamento 

de utensílios e equipamentos, enaltecendo e valorizando a história, as tradições, os usos e 

costumes locais e culturais”. 
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O turismo culinário e enológico, enquanto produto compósito, integra stakeholders 

provenientes de distintas áreas de atividade, de diferentes dimensões e estruturas 

empresariais. Tudo isto obriga a uma coordenação complexa por parte de quem tem 

que definir estratégias de atuação e desenvolver propostas apelativas que permitam 

criar uma identidade do lugar e uma imagem de marca.  

No seu papel de gestor de destino, a Região de Turismo do Algarve deve, entre outras 

atividades, conseguir encontrar modelos de colaboração e parceria com todos os atores 

envolvidos, estejam eles associados à oferta ou mais próximos da procura.  

O envolvimento de todos os atores e um trabalho articulado entre os mesmos permitirá 

conhecer, por um lado, a oferta existente e enaltecer as diferentes valências do destino 

e por outro conhecer as necessidades do mercado, sempre como objetivo de melhorar 

a qualidade do serviço e a oferta de experiências memoráveis que contribuam para o 

desenvolvimento económico, cultural e ambiental do destino. 

Esta articulação e conhecimento do produto é importante para que se possa 

desenvolver uma identidade e uma imagem de marca associada ao Turismo culinário e 

enológico no Algarve, elemento importante para comunicar e acima de tudo divulgar 

tanto aos residentes como também aos potenciais turistas. 

Neste contexto o trabalho em rede com a colaboração dos vários stakeholders 

envolvidos pode enaltecer o trabalho e acima de tudo as características únicas do 

destino ao nível do turismo culinário e enológico, um produto cada vez mais procurado 

em todo o mundo e que permite um contato direto dos turistas com diferentes 

realidades culturais de um mesmo local, aspeto bastante positivo para criar laços 

diferenciados e próximos com as gentes, as tradições e a cultura local. 
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Segundo Stiglitz (2002) e Chang (2007), um destino que invista neste tipo de turismo 

deve ter sempre em mente que o seu desenvolvimento só pode ocorrer quando são 

implementadas políticas que apresentem uma visão flexível do ponto de vista do bem-

estar económico, cultural ou ambiental e uma relação equilibrada entre o setor público 

e privado. 

Lee (2012) refere que para o correto desenvolvimento de estratégias, o gestor do 

destino deve ter em mente que existe uma triangulação entre:  

(i) o território/destino e as suas principais características naturais e culturais;  

(ii) os recursos principais, onde destaca os produtores, agricultores, mercados, escolas 

dedicadas ao ensino da gastronomia e vinhos, eventos que enalteçam as tradições 

culinárias e enológicas do local, os restaurantes, entre outros;  

(iii) os recursos de suporte, nomeadamente os associados ao setor do turismo, tais como 

os alojamentos, agências de viagens e operadores turísticos, atrações, transportes, 

comércio, empresas de animação turística e outros serviços de apoio. 

Lee (2012) salienta ainda que só depois de analisadas e interiorizadas as características 

do destino, segundo a triangulação referida anteriormente, é que se consegue definir e 

criar uma verdadeira identidade do destino e desenvolver uma imagem de marca do 

mesmo.  

Esta mesma autora refere que no caso do Turismo culinário e enológico deve existir 

sempre uma sinergia entre a agricultura e o turismo, sem que sejam esquecidas as 

raízes culturais do local, as suas atrações e as suas gentes e acima de tudo as realidades 

muito vezes informais dos produtores e agricultores que estão envolvidos. 
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Neste sentido, e dada a complexidade envolvida neste processo, a equipa de 

investigação propõe, no contexto deste estudo, a seguinte definição de Stakeholder de 

Turismo Culinário e Enológico: 

Indivíduo ou grupos de indivíduos, entidades públicas ou privadas, que podem afetar 

ou ser afetadas, pela delineação de estratégias conducentes ao desenvolvimento do 

turismo culinário e enológico, nomeadamente as empresas relacionadas com o setor 

das comidas e bebidas, setor das viagens e hospitalidade, entre outras que podem 

contribuir para a sua notoriedade e maior estruturação. 

 

4.1.2 Cadeia de valor 
Segundo Poon (1993), a cadeia de valor é uma ferramenta importante para traçar o 

processo da criação de valor no sector turístico. Uma análise correcta serve para 

determinar a forma como cada interveniente cria valor e é a chave para perceber 

porque e como é que a posição de cada interveniente pode mudar à medida que as 

regras do mercado mudam. 

A teoria da cadeia de valor tem como referência um conjunto de conceitos, modelos e 

relações que pretendem descrever as ligações existentes entre os produtores e os 

distribuidores no contexto da criação de um produto, como por exemplo um programa 

de turismo culinário e enológico (Smith & Xiao, 2008). 

No contexto do turismo culinário e enológico avaliar a cadeia de valor implica analisar 

diferentes categorias de stakeholders (descritas adiante no estudo), que em conjunto 

conseguem oferecer ao cliente final o serviço pretendido.  

Deale, Norman & Jodice (2008), referem que no turismo culinário e enológico não é fácil 

existir uma única cadeia de valor pelo facto de existirem muitos atores que participam 

ao longo de um processo, mas que não participam em outros processos, dando como 

exemplo os programas oferecidos de turismo culinário e enológico num mesmo destino 

turístico, mas que incluem diferentes serviços e experiências.  
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Na revisão de literatura realizada não foram encontrados modelos que reflitam na 

totalidade uma cadeia de valor aplicável ou aplicada ao turismo culinário e enológico, 

tendo sido identificado no estudo de Deale, Norman & Jodice (2008), um modelo 

aplicado à realidade da Carolina do Sul que espelha a realidade da produção de camarão 

e a sua distribuição até ao consumidor final seja localmente nos mercados tradicionais, 

em festivais ou restaurantes, seja para o exterior, sem que no entanto seja tido em 

consideração toda uma envolvente turística onde atuam outros stakeholders de 

particular importância (ex: alojamento, transporte, entre outros). 

Smith & Xiao (2008), destacam que ao ser delineada a cadeia de valor de um programa 

de turismo culinário e enológico devem ser tidos em conta não só os produtores e 

demais empresas (alojamento, restauração, transporte) envolvidas, como também 

todo um conjunto de outros stakeholders de distintas categorias que acabam por estar 

envolvidos ainda que indiretamente mas que contribuem para toda a experiência, como 

por exemplo as entidades que promovem o destino, as plataformas de comercialização 

de programas, operadores turísticos e agências de viagens, empresas de transportes, 

entidades governamentais que regulam o mercado, entre outros. 

Ainda a este propósito, Hjalager (2002) salienta que a cadeia de valor do turismo 

culinário deve atender a quatro tipologias de atividades que devem adicionar valor ao 

longo do processo, são elas: 

(i) Promover campanhas que permitam ao turista desfrutar da comida, quer em 

festivais gastronómicos quer em locais típicos do destino; 

(ii) Promover junto do turista um melhor entendimento sobre a comida por via da 

adopção de estratégias de promoção de standards de qualidade da comida regional; 

(iii) Experenciar a comida por via de atividades como aulas de culinária ou visitas 

guiadas que incluam experiências gastronómicas, provas, visitas diversas, entre outros; 
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(iv) Partilhar o conhecimento sobre o tema por via da investigação, dos media e da 

apresentação de projetos integrados que envolvam vários stakeholders; 

Esta reflexão leva-nos a ponderar sobre a gradiosidade e complexidade que a cadeia de 

valor do turismo culinário e enológico assume, dada a sua abrangência e distintos 

intervenientes que nela participam, como iremos detalhar no ponto seguinte deste 

capítulo. 

Apesar da teoria da cadeia de valor ter sido inicialmente pensada para termos tangíveis 

associados a uma avaliação e análise logística, quer ao nível dos fornedores, transportes 

ou até mesmo para inventários (Chopra & Meindl, 2003), nos dias de hoje é visto 

também como um modelo que pode avaliar fluxos processuais de serviços, com 

detaque para o setor turístico, que tem nos serviços o seu principal suporte.  

Mentzer et al (2001), refere que se pode definir a cadeia de valor para o turismo culinário 

e enológico como uma cadeia que espelha não só um fluxo de produtos, mas também 

de serviços, de uma componente financeira e de informação desde o produtor para o 

consumidor, dando como exemplo um Chef de cozinha. Segundo o autor, um Chef não 

só utiliza ingredientes de diferentes produtores para confecionar um determinado 

prato, como também tem que utilizar um conjunto de utensílios de cozinha, pratos, 

tachos e panelas, organizar e supervisionar um conjunto de colaboradores que lhe dão 

apoio na cozinha e no restaurante (para preparar as refeições, servir às mesas ou para 

limpar o espaço). A estas atividades adiciona a necessidade de ter acesso a informação 

relativa à qualidade, quantidade e preço dos ingredientes, ter que negociar com 

pequenos produtores os preços, as quantidades e os prazos de entrega dos produtos 

alimentares, ser capaz de apresentar um menu equilibrado e adequado às necessidades 

do mercado, saber promover nos canais tradicionais como também nas redes sociais e 

adequar os processos da sua comercialização nos vários canais de distribuição. 
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Associado a tudo isto temos o facto de os produtos associados ao turismo culinário e 

enológico serem na grande maioria dos casos perecíveis o que origina uma 

preocupação acrescida relativamente a prazos de validade, qualidade e higiene e 

segurança alimentar.  

Todas estas preocupações e interligações originam uma necessidade acrescida de 

diálogo e entendimento por entre os vários stakeholders envolvidos, sempre com o 

objetivo de levar até ao cliente final uma experiência memorável e adequada aos seus 

desejos e necessidades. 

Apesar de existirem elementos tangíveis nos produtos turísticos associados ao turismo 

culinário e enológico, como por exemplo os alimentos ou as estruturas físicas de apoio 

(aeroportos, restaurantes, postos de turismo, entre outros), o produto turístico é, como 

refere Smith (1994), fundamentalmente uma experiência pessoal, sendo por isso 

caracterizado por ser heterogéneo, o que leva a que um mesmo serviço possa ser 

percecionado de distintas formas pelos clientes, tão só porque foi prestado por 

diferentes colaboradores ou porque a atmosfera do local propiciou a uma experiência 

memorável num determinado momento e num outro dia a uma experiência normal 

sem grande valor acrescentado. 

O turismo culinário e enológico é por isso um tipo de turismo que merece ser analisado 

de forma individualizada, uma vez que envolve muitos atores de distintas naturezas e 

realidades empresariais, que podem ser estruturas de grande dimensão com diversos 

colaboradores (ex: alojamentos, empresas de transportes, restaurantes de 

média/grande dimensão) até pequenas e médias empresas ou até mesmo micro-

empresas de índole familiar, como é o caso de muitos produtores agrícolas de pequena 

dimensão.  
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4.2 Os stakeholders do Turismo culinário e enológico 

A World Food Travel Association (WFTA, 2016a), defende que existe um cluster que 

denomina de food and beverage tourism industry, o qual integra stakeholders 

agrupados em três áreas de negócio distintas e que nos permite refletir sobre a 

complexidade de processos que integram a sua cadeia de valor (Figura 4.1). 

Figura 4.1 – Grupos que integram o Food and beverage tourism industry cluster,  

segundo a WFTA (2016a) 

 

Fonte: WFTA (2016a) 
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Como se pode observar da figura 4.1, este é um tipo de turismo que envolve muitos 

setores de atividade que por se interligarem entre si, podem beneficiar bastante o 

destino, o que nos leva a crer que a definição de uma estratégia assente em parcerias 

onde participem os diferentes atores aqui apresentados, possa ser bastante importante 

para a sustentabilidade, não só de uma estratégia para o turismo culinário e enológico, 

como também para o próprio destino turístico. 

Segundo a WTFA (2018) o turismo culinário e enológico pode: 

 Aumentar a procura de turistas nacionais e internacionais; 

 Aumentar as vendas de diversos serviços turísticos, como por exemplo os 

transportes, alojamento, restauração, aluguer de automóveis, entre outros; 

 Aumentar a cobertura dos media sobre o destino; 

 Criar uma vantagem competitiva por via de propostas gastronómicas e 

enológicas singulares; 

 Aumentar as receitas provenientes de impostos; 

 Aumentar o reconhecimento por parte da comunidade relativamente ao 

turismo; 

 Aumentar o orgulho da comunidade relativamente aos seus recursos culinários 

e enológicos. 

A abordagem da WFTA (2016a) relativamente aos stakeholders que integram este tipo 

de turismo (Figura 4.1) é abrangente e por isso mesmo pode ser enquadrada na 

realidade em estudo, o Algarve, uma vez que abarca todo um conjunto de entidades, 

públicas e privadas, que interagem de forma direta e indireta com o Turismo culinário 

e enológico e que por isso devem ser tidas em consideração aquando da análise dos 

stakeholders. 
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De acordo com a lista proposta pela WFTA (2016a), a realidade do Algarve e as 

diretrizes da entidade contratante, foram definidos três grupos de stakeholders que 

integram distintas realidades e estruturas empresariais, sejam elas públicas ou 

privadas, que se complementam entre si, permitindo uma oferta estruturada e 

diversificada um pouco por todo o Algarve, em concreto: a) Empresas do setor das 

comidas e bebidas; b) Empresas do setor das viagens e hospitalidade; c) Outras 

empresas relacionadas, que passamos a descrever de seguida. 

 GRUPO A – EMPRESAS DO SETOR DAS COMIDAS E BEBIDAS - Stakeholders que estão 

inseridos no destino turístico e que pela sua atividade podem enaltecer a identidade 

dos locais, as suas heranças culturais, saberes e ensinamentos das gentes da terra. 

Neste grupo estão integrados: 

 Os produtores locais/regionais associados à produção ou transformação de um 

conjunto de alimentos, sejam eles frutas ou vegetais, produção de mel, azeite, 

vinho, sal, ervas aromáticas entre outros. São detentores de know-how sobre os 

produtos da região, suas características, história e importância cultural, o que 

segundo a WTO (2017), pode permitir humanizar e enriquecer a experiência, 

uma vez que existe um storytelling associado e toda uma narrativa em torno dos 

alimentos no destino; 

 As Quintas (muitas vezes associadas a produtores), que para além da 

componente agrícola podem também oferecer alojamento, restauração e 

demais experiências para os turistas, complementando a oferta; 

 Os Mercados e pequenas feiras, onde os produtores dão a conhecer os seus 

produtos, permitindo-lhe a venda dos mesmos. Segundo a AFMA (2018) um 

mercado é um local onde se comercializam produtos frescos vendidos por 

produtores locais que trabalham normalmente em ambiente familiar, 

permitindo por isso um desenvolvimento sustentado da economia regional e 

um valor acrescido em termos de reconhecimento dos produtos locais quer 

pelos consumidores quer pelos próprios produtores; 
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 Os Eventos regionais de comidas e bebidas de diferentes categorias, onde 

destacamos os festivais, feiras e as mostras gastronómicas e enológicas que 

visam apresentar as várias tradições de um povo, técnicas culinárias, 

manuseamento de utensílios, entre outros. Para Andersson & Mossberg (2017) 

estes eventos são essenciais para que os turistas possam ter experiências 

autênticas e diferenciadas;  

 As Feiras de Turismo, Gastronomia, Culinária e Enologia de índole nacional e 

internacional, eventos que assumem uma grande importância na divulgação 

nacional e internacional das boas práticas, dos produtos e serviços; 

 Os Espaços de restauração6, principalmente aqueles que estão mais 

interligados às raízes locais por via da apresentação de pratos confecionados 

segundo as receitas e ensinamentos tradicionais.  

 

 GRUPO B – EMPRESAS DO SETOR DAS VIAGENS E HOSPITALIDADE - Grupo de empresas 

públicas e privadas que assume uma grande importância pela ajuda na estruturação 

e desenvolvimento de programas, comercialização e toda a organização de serviços 

de apoios aos turistas. Neste grupo destacamos: 

 Os Alojamentos7, que assumem um papel ímpar em todo o desenvolvimento de 

programas de experiências, podendo mesmo ser uma estrutura onde podem 

decorrer aulas de cozinha, workshops, degustações, provas de vinho, entre 

outros ; 

 As Agências de viagens e os Operadores turísticos, peças fundamentais para o 

desenvolvimento de programas, identificação dos melhores canais de 

distribuição, contato com o cliente final e organização de toda a componente da 

viagem, serviços complementares e outros; 

                                                                    
6 Relativamente aos espaços de restauração e dada a abrangência e número do Algarve, a equipa de investigação optou 
por inventariar apenas alguns dos espaços de restauração que estão integrados em quintas, pelo facto de poderem 
acolher grupos, fazer demonstrações de práticas culinárias, uso de utensílios e permitir que os visitantes possam 
aprender algumas técnicas, participar em workshops ou aulas de cozinha. Não foram contemplados os restaurantes 
onde os turistas não possam ter esta componente prática. 
 
7 Para este estudo só foram inventariados alojamentos associados a Quintas de produtores ou outras que estão inseridas 
no meio rural e que por isso podem oferecer uma experiência diferenciada ao turista.   
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 Os Agregadores de programas de turismo culinário e enológico, que operam 

essencialmente on-line e que têm como função agregar num só local toda a 

oferta de programas e experiências existentes e que podem ser facilmente 

identificadas pelos clientes finais;  

 As Empresas de animação turística e os organizadores de eventos e viagens de 

incentivo, responsáveis por serviços de apoio que podem complementar a 

viagem ou para atrair grupos para a deslocação ao destino (organizadores de 

viagens de incentivo), com a oferta de experiências culinárias e enológicas, 

contribuindo desta forma para o desenvolvimento económicos dos parceiros;  

 Os Gestores do destino que assumem um papel fundamental na definição de 

estratégias que visam o desenvolvimento deste produto turístico e estruturação 

das diferentes formas de promoção do produto.  

Relativamente aos gestores do destino, Privitera, Nedelcu, & Nicula (2018), destacam 

que os mesmos devem estabelecer estratégias inteligentes de marketing direto, pois 

podem transformar experiências aparentemente simples em experiências de grande 

valor e apreciação por parte dos turistas, adicionando valor à marca e ao produto.  

A WTO (2017) salienta que os gestores do destino devem conseguir desenvolver 

estratégias que passem pelas parcerias público-privadas com diferentes atores que 

participam na cadeia de valor associada ao Turismo culinário e enológico (alojamentos, 

operadores turísticos, agências de viagens e outros atores que providenciem serviços 

de apoio no destino), para assim concretizar estratégias e políticas adequadas e 

desenvolver um produto estruturado com a envolvência de todos.  
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 GRUPO C – OUTRAS EMPRESAS RELACIONADAS - Empresas/entidades cuja atividade 

está relacionada, ainda que de forma indireta, com o Turismo culinário e enológico 

e que podem contribuir para a sua maior notoriedade e estruturação. São 

stakeholders que operam ao nível nacional e internacional e que podem contribuir 

de forma positiva para o desenvolvimento, maior estruturação e acima de tudo 

divulgação de programas e práticas de turismo culinário e enológico. Neste grupo 

destacam-se: 

 As Entidades públicas de índole regional e nacional8 que pela sua atuação 

podem ajudar na divulgação e promoção do destino, assim como na análise de 

enquadramento de legislações e outros diplomas que possam ser importantes 

para os vários setores de atividade envolvidos; 

 As  Associações do terceiro setor que assumem um papel diferenciado entre 

si, uma vez que podemos encontrar Associações regionais que trabalham de 

perto com as diversas realidades e estruturas empresariais dos locais, 

ajudando a compreender processos, dinamizando ações de sensibilização, 

formação e outras, sempre com uma perspetiva de desenvolvimento e 

capacitação dos atores, bem como num papel de destaque relativamente à 

inventariação de boas práticas, técnicas de produção ou confeção, bem como 

na identificação de produtos e serviços diferenciados;  

 As Associações nacionais e internacionais que representam determinados 

setores e suas preocupações, dinamizando fóruns de discussão, eventos 

variados, entre outros, que podem também assumir um papel importante na 

divulgação de boas práticas (WTO, 2017); 

                                                                    
8 O desenvolvimento de sinergias entre estas entidades públicas e outras de índole privada é importante, uma vez que 

irá estabelecer plataformas e condições para melhor se entender este tipo de turismo e acima de tudo para criar 

ferramentas de suporte e capacitar os atores locais (WTO, 2017). 
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 A Academia, onde encontramos as Instituições de ensino universitário e 

ensino profissional, que desenvolvem o seu trabalho em prole do aumento e 

disseminação de conhecimento e técnicas associadas à gastronomia e vinhos, 

salientando a importância da formação dos recursos humanos para o 

desenvolvimento de produtos e serviços de qualidade (WTO, 2017); 

 Os Media, um ator importante pelo seu poder na divulgação e comunicação, 

por via de reportagens, pequenos filmes ou documentários, artigos de opinião 

e outros; 

 As Plataformas tecnológicas, onde destacamos os Blogs de viagens e as redes 

sociais, que assumem um papel importante pela sua facilidade e rapidez de 

difusão de notícias e informações.  

 

4.3 Inventariação dos stakeholders do Turismo culinário e enológico para o Algarve 

Com base na listagem e categorização dos stakeholders apresentada anteriormente e 

os vários conceitos relacionados com a cadeia de valor discutidos no ponto 4.1.2, a 

equipa de investigação deu início a uma recolha exaustiva de dados que permitissem 

reunir as informações pretendidas relativamente ao Algarve. Este foi um processo 

complexo pelo facto de não existirem informações estruturadas e atualizadas num só 

local.  

Neste sentido, foi necessário solicitar à Região de Turismo do Algarve, num primeiro 

momento, o envio de algumas indicações/diretrizes que pudessem nortear esta recolha 

de dados, nomeadamente sítios da internet ou até mesmo entidades que pudessem ter 

alguma informação estruturada. No seguimento deste contato foram indicadas duas 

listagens que reuniam diversas informações, o Catálogo Agrotur e a Lista da Rede dos 

aderentes à Rota da Dieta Mediterrânica. 
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Quando analisadas a listagens sugeridas verificou-se que no Catálogo Agrotur, 

disponível no sítio da internet - https://catalogoagrotur.pt/, estão presentes diferentes 

tipologias de empresas, sendo possível utilizar filtros de análise de forma a identificar 

aquelas que podem acolher grupos para visitas, informação esta bastante pertinente 

para o estudo. Na segunda listagem relativa à Rede dos aderentes à Rota da Dieta 

Mediterrânica, disponível no sítio da internet - http://www.rdm.pt/index.php/pt/rede, 

foram identificados produtores, empresas de serviços diversos, entre outras. 

Ambas as listagens, apesar de abrangentes, não contemplam todas as tipologias de 

stakeholders abrangidas no estudo, o que originou a recolha de dados em outras fontes, 

nomeadamente sítios da internet de Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia, 

Associações regionais, nacionais e internacionais, Confrarias, Operadores turísticos, 

Agências de viagens, Empresas de animação turística e de organização e eventos e 

viagens de incentivo, Agregadores de programas de turismo culinário e enológico, 

Media (revistas nacionais e internacionais, programas de televisão, entre outros), 

Blogs, entre outros. 

Todo este processo de recolha de dados, apesar de bastante complexo e moroso 

permitiu à equipa de investigação conhecer algumas realidades da região relacionadas 

com empresas, com os diversos produtores e demais stakeholders que também são 

abrangidos no estudo, nas suas diferentes tipologias. 

Esta recolha deixou-nos perceber que muitas empresas de produtores associados ao 

turismo culinário e enológico têm uma estrutura familiar, com poucos colaboradores, 

muito enraizadas às tradições e valores dos locais onde se inserem e as práticas 

agrícolas locais, tanto ao nível da produção de legumes e vegetais, como das ervas 

aromáticas, frutas, mel, azeite, entre outras, operando na grande maioria dos casos 

local ou regionalmente por via da venda direta em mercados ou feiras ou a restaurantes 

e outras empresas associadas à gastronomia ou venda de produtos alimentares. 

https://catalogoagrotur.pt/
http://www.rdm.pt/index.php/pt/rede
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De forma a estruturar toda a informação recolhida, todos os dados foram agrupados de 

acordo com a tipologia dos stakeholders apresentada anteriormente, sendo todas as 

listagens apresentadas em anexo, como referido abaixo: 

Grupo A – Empresas do sector das comidas e bebidas 

 Produtores locais e regionais (Anexo 1);  

 Quintas (Anexo 2); 

 Mercados municipais e pequenas feiras locais (Anexo 3);  

 Eventos regionais de Comidas e Bebidas (Anexo 4);  

 Feiras de Turismo, Gastronomia, Culinária e Enologia (Nacionais e 

Internacionais) (Anexo 5); 

 Espaços de restauração (Anexo 6). 

 

 Grupo B – Empresas do sector das viagens e hospitalidade  

 Alojamentos (Anexo 7);  

 Agências de viagens e Operadores turísticos (Anexo 8); 

 Agregadores de programas de turismo culinário e enológico (Anexo 9);  

 Empresas de animação turística e de organização de eventos e incentivos 

(Anexo 10);  

 Gestores de Destino (Anexo 11); 

 

 Grupo C – Outras empresas relacionadas 

 Entidades públicas de índole regional e nacional (Anexo 12); 

 Associações do terceiro setor (Anexo 13); 

 Academia (Anexo 14);  

 Media (Anexo 15);  

 Plataformas tecnológicas (Anexo 16);  
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A informação recolhida veio reforçar a ideia inicial da equipa de investigação 

relativamente à riqueza inerente ao Algarve relativamente ao número de produtores 

existentes, número de empresas com ofertas inovadoras e distintas das que surgem em 

outros destinos, sejam eles nacionais ou internacionais. 

Tudo isto nos leva a crer que este será um tipo de turismo que pode vir a ter bastante 

sucesso na região uma vez que já existe uma rede extensa de empresas a trabalhar no 

meio, sendo necessário fazer um trabalho de articulação e acima de tudo delinear 

estratégias de posicionamento no mercado. 

A riqueza dos produtos endógenos do Algarve é algo que deve ser enaltecido, uma vez 

que complementa todos os segmentos de procura turística já enraizados na região. 

Para além disso este é um tipo de turismo que, como referido pela Canadian Tourism 

Commission (2002), acompanha as quatro estações do ano, complementando todos os 

tipos de turismo que possam existir num destino. 

Seria por isso importante criar mecanismos de delineação de estratégias concertadas 

por entre os vários stakeholders, desenvolver programas que integrem diferentes 

atores e contextos de modo a tornar mais atrativa a oferta para quem aprecia e viaja 

em busca de novas realidades culinárias e enológicas. 

Para ajudar nesta árdua tarefa a equipa de investigação complementou o estudo com 

uma análise exaustiva de programas que são oferecidos tanto em Portugal, como em 

outros países da Europa, e que passamos a apresentar no próximo ponto. 

Esta análise permitiu não só observar o que é comercializado atualmente como 

também perceber qual o tipo de atividades que está integrada nos pacotes de turismo 

culinário e enológico oferecidos, forma de comercialização, preço médio por dia e por 

programa, reviews dos participantes, tipo de comunicação (fotografia e vídeo) utilizada 

para promover os programas, entre outros. 
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Tell me what you eat & I will tell you who you are. 

Jean Anthelme Brillat-Savarin 

5. ANÁLISE DA OFERTA 
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5. ANÁLISE DA OFERTA 

Este capítulo do estudo tem como objetivo avaliar a oferta de programas relativa ao 

turismo culinário e enológico quer em Portugal como em outros países da Europa. 

Neste sentido, e como ponto de partida para esta observação, foi efetuada uma 

primeira pesquisa na internet utilizando como palavras-chave “culinary trips”; “culinary 

packages”; “food and wine trips” e “food and wine packages”, de modo a identificar 

plataformas de comercialização, agências de viagens especializadas, agregadores e 

referências a programas já existentes. 

Desta pesquisa resultou a inventariação de um conjunto de plataformas de 

comercialização de programas que iremos focar detalhadamente nos pontos seguintes. 

Uma vez que a gastronomia e vinhos estão muito associados a imagens e que uma boa 

fotografia assume uma grande importância quando se pretende comunicar com o 

público e tornar mais apelativa uma mensagem (Poulain, 1996 citado por Frochot, 

2003), torna-se importante avaliar de que forma é que nos programas analisados se 

utiliza a imagem (fotografia e vídeo) para complementar a mensagem e todo um 

conjunto de referências sobre os programas, atividades, entre outros. 

Neste sentido, e de forma a complementar a informação já apresentada sobre as 

diferentes atividades que integram os programas, foi utilizada a metodologia proposta 

por Frochot (2003), que também já havia sido utilizada por por Dann (1996), Mellinger 

(1994), Pritchard & Morgan (1996) e Williams (2001), que consistia na análise de 

conteúdo de cada uma das fotografias de modo a encontrar padrões de imagens 

segundo um conjunto de categorias previamente estabelecidas e deste modo perceber 

de que forma é que são projetados os destinos onde se realizam os programas. 
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A imagem da comida é uma ferramenta de marketing muito poderosa que os destinos 

turísticos podem utilizar para mostrar a sua singularidade e afirmar o seu 

posicionamento estratégico (Frochot, 2003). 

Hall & Mitchell (2000) referem que a imagem é uma ferramenta importante pois 

permite reduzir o risco de substituição de um destino por outro, uma vez que, segundo 

Frochot (2003), a gastronomia e vinhos relativos a um destino podem aumentar a 

singularidade da sua identidade e posicionar o destino de forma mais clara para o 

consumidor final e por comparação com outros destinos concorrentes. 

Pearce (1982), Echtner & Ritchie (1993) e Echtner & Ritchie (2003) discutiram a questão 

da singularidade nos seus estudos, salientando que a mesma pode ser representada por 

símbolos ou atmosferas que são percebidas como únicas daquele destino ou local. 

Desta forma os destinos podem reforçar o seu posicionamento e a sua imagem, 

focando-se numa promoção mais emocional e não só nos seus atributos físicos. 

 

5.1 Identificação das plataformas de comercialização 

A pesquisa realizada no motor de busca “Google.com” utilizando as palavras-chave 

“culinary trips”; “culinary packages”; “food and wine trips” e “food and wine packages”, 

permitiu-nos identificar um conjunto de plataformas com uma oferta variada de 

programas para Portugal como também para outros países. Estes programas integram 

diversas atividades de lazer, aulas de culinária, visitas a adegas e provas de vinho e onde 

os conceitos do aprender e saber fazer estão muito presentes.  
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Das plataformas identificadas destacamos a Touradar9; The International Kitchen10; 

Gourmet on Tour11; Edible Destinations by Epitourean12, Food N’Wine Vacations13 e 

Zicasso14 que apresentam uma oferta abrangente que inclui diversos países, assim 

como a Ecco la Cucina15 ou o Culture Discovery Vacations16, dedicados à oferta de 

programas de turismo culinário e enológico em Itália e a India Food Tour17, especializado 

no mercado indiano. 

Foi também observado que existem agências de viagens com oferta de pacotes de 

férias variados, onde os programas de turismo culinário e enológico são uma das 

opções. Aqui destacamos a Classic Journeys18 (oferta de um programa em França e dois 

em Itália); Back Roads19 (oferta de um programa em França, um em Itália e outro nos 

EUA). 

Por fim é de realçar a identificação de um agregador de programas de Turismo culinário 

e enológico denominado de Book Culinary Vacations20, que em 2 agosto de 2018 

disponibilizava 981 programas em 55 países, organizados por 419 empresas de todo o 

mundo.  

Em comum estas plataformas e o agregador têm o facto de serem empresas 

estrangeiras, sedeadas em diferentes países, mas que têm um mesmo objetivo, 

disponibilizar para o público um conjunto variado de ofertas de programas de turismo 

                                                                    
9 https://www.tourradar.com/ 
10 https://www.theinternationalkitchen.com/ 
11 https://gourmetontour.com/ 
12 https://www.epitourean.com/ 
13 http://www.foodnwinevacations.com/ 
14 https://www.zicasso.com/ 
15 http://eccolacucina.com/ 
16 http://www.culturediscovery.com/ 
17 http://indiafoodtour.com/ 
18 https://www.classicjourneys.com/ 
19 https://www.backroads.com/ 
20 https://www.bookculinaryvacations.com/ 
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culinário e enológico, sendo que alguns são organizados pelas próprias empresas e 

outros por parceiros de negócio localizados normalmente nas regiões e países onde as 

atividades decorrem.  

Após observadas todas as plataformas e o agregador, conclui-se que as realidades são 

distintas, uma vez que algumas plataformas apenas se dedicam a alguns países da 

Europa, outros incluem na oferta países de outros continentes e alguns focam-se 

essencialmente num país (ex: Ecco la Cucina especializado no mercado italiano), não 

reunindo por isso ofertas que pudessem ser comparadas entre si e principalmente entre 

os países que são os principais concorrentes de Portugal e em concreto do Algarve. Por 

este motivo foram apenas selecionados para o estudo cinco plataformas (The 

International Kitchen; Tour Radar; Gourmet on tour; A Food N’Wine Vacations e a 

Edible tours by Epitourean) e o agregador Book Culinary Vacations, por serem aqueles 

que apresentam uma oferta estruturada de programas na Europa. 

 

5.2 Caracterização das plataformas de comercialização 

Após selecionadas as plataformas de comercialização a analisar foram recolhidas em 

cada uma delas informações sobre tipo de atividade que exercem, abrangência 

geográfica dos programas disponibilizados, entre outras que auxiliassem na sua 

caracterização (Tabela 5.1). 
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Tabela 5.1 – Caraterização das plataformas de comercialização de programas de Turismo culinário 
e enológico  

PLATAFORMAS CARACTERÍSTICAS 

 

Operador especializado em programas de turismo culinário e enológico que opera 
no mercado desde 1994.  
PRINCIPAIS DESTINOS: Argentina, Croácia, França, Grécia, Índia, Itália, 
México, Marrocos, Perú, Portugal, Espanha, Tailândia, Turquia, Reino Unido, 
EUA, e Vietname e Cambodja. 
PROGRAMAS: Duração variável. Também organiza programas 
personalizados. 
RESERVAS: O cliente deve efetuar um depósito de 30% no ato da reserva e o 
restante até 60 dias antes da partida. 

 

Operador especializado em programas de turismo culinário e enológico que 
trabalha com operadores e organizadores locais.  
PRINCIPAIS DESTINOS: Albânia, Arménia, Austrália, Áustria, Bélgica, Butão, 
Cambodja, Chile, China, Colômbia, Croácia, República Checa, Reino Unido, 
Estónia, França, Alemanha, Gana, Grécia, Hungria, Índia, Indonésia, Irão, 
Israel, Itália, Japão, Jordânia, Cazaquistão, Kosovo, Quirguistão, Letónia, 
Lituânia, Macedónia, Malásia, Mauritânia, México, Montenegro, Marrocos, 
Holanda, Paquistão, Palestina, Perú, Polónia, Portugal, Sérvia, Singapura, 
Eslovénia, Coreia do Sul, Espanha, Sri Lanka, Tailândia, Turquia, EUA, 
Emiratos Árabes Unidos, Vaticano, Vietnam 
PROGRAMAS: Duração variável. 
RESERVAS: O cliente deve efetuar um depósito de 20% no ato da reserva e o 
restante até 60 dias antes da partida. 
 

 

Operador especializado em programas de turismo culinário e enológico que 
oferece viagens baseadas em experiências únicas e inesquecíveis. 
PRINCIPAIS DESTINOS: França, Itália, Espanha, China, Índia & Sri Lanka, 
Tailândia e Vietname, EUA e Marrocos 
PROGRAMAS: Duração distinta de acordo com a tipologia de programa 
(Viagens com aulas de culinária intensivas; Viagens culturais; Viagens para 
pequenos grupos; Viagens baseadas nas vinhas e no vinho; Viagens com 
interesses especiais; Viagens privadas) 
RESERVAS: O cliente deve efetuar um depósito de 30% no ato da reserva e o 
restante até 60 dias antes da partida. 

 

Operador especializado em programas de turismo culinário e enológico. 
 PRINCIPAIS DESTINOS: França, Itália, Portugal e Espanha. 
RESERVAS: O cliente deve efetuar um depósito de 30% no ato da reserva e o 
restante até 60 dias antes da partida. 



 
 

 

| 87 Estudo: Turismo culinário e enológico - Algarve  
Relatório final | setembro 2018 

 

Operador que trabalha com agentes locais especializados em diversos tipos de 
programa, entre eles os relacionados com o turismo culinário e enológico. 
PRINCIPAIS DESTINOS: Argentina, Belize, Brasil, Chile, Colômbia, Costa 
Rica, Cuba, Equador, Patagónia, Austrália, Bora Bora, Fiji, Nova Zelândia, 
Taiti, Egipto, Israel, Turquia, França, Alemanha, Áustria, Suíça, Reino Unido, 
Escócia, Irlanda, Itália, Grécia, Espanha, Portugal, Turquia, Croácia, República 
Checa, Polónia, Hungria, Islândia, Bali, Butão, Cambodja, China, Índia, Japão, 
Myanmar, Sri Lanka, Tailândia e Vietnam. 
PROGRAMAS: Duração variável. 

 

Agregador que foi fundado como The Epitourean em 2006 com o foco em viagens 
culinárias. Em 2013 a empresa juntou todos os sítios da internet do grupo num só 
com o nome de EdibleDestinations.com, onde oferece programas variados para 
diferentes destinos do mundo. 
PRINCIPAIS DESTINOS: Argentina, França, Grécia, Itália, México, Marrocos, 
Perú, Portugal, Espanha, Tailândia, Cambodja, Canadá, Costa Rica, Croácia, 
Israel, Suíça e Japão. 
PROGRAMAS: Duração variável de acordo com o destino. 
RESERVAS: Não existe informação disponível 

 

Agregador que comercializa programas de turismo culinário e enológico e que os 
disponibiliza, mediante condições contratuais negociadas, no seu sítio da 
internet a organizadores que pretendam promover os seus programas. 
PRINCIPAIS DESTINOS: Etiópia, Jordânia, Argentina, Croácia, França, 
Grécia, Índia, Itália, México, Marrocos, Perú, Portugal, Espanha, Tailândia, 
Turquia, Reino Unido, EUA, Vietnam e Cambodja, Maurícias, África do Sul, 
Austrália, Butão, Georgia, Indonésia, Laos, Maldivas, Filipinas, Sri Lanka, 
Vanuatu, Albânia, Chipre, Estónia, Hungria, Irlanda, Itália, Malta, Montenegro, 
Polónia, Roménia, Eslovénia, Suécia, Antigua e Barbuda, Barbados, Canadá, 
Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Equador, Guatemala, Jamaica e 
Ilhas Virgens 
PROGRAMAS: Duração variável. Também organiza programas 
personalizados. 
RESERVAS: O agregador não recebe nenhum valor monetário do cliente. Este 
paga diretamente ao organizador do programa. 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados disponibilizados nas várias plataformas em análise  

Para complementar esta informação foram recolhidos dados sobre a presença destas 

mesmas plataformas nas redes sociais de forma a avaliarmos a dimensão da 

comunidade, em concreto o número de seguidores e/ou subscritores. Esta avaliação 

permitiu-nos perceber que a Tour Radar é a que apresenta uma maior presença, com 

560.115 seguidores no Facebook, 73.900 no Twitter e 11.400 no Instagram. Esta 

plataforma tem ainda uma forte presença no YouTube com 98 vídeos publicados e mais 

de 18.600 subscritores (Tabela 5.2). 
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Tabela 5.2 – Análise da presença online das plataformas de comercialização de programas de 
Turismo culinário e enológico 

SÍTIO DA INTERNET PRESENÇA NA SOCIAL MEDIA 

EDIBLE DESTINATIONS BY EPITOUREAN  
https://www.epitourean.com 

Facebook: 2126 seguidores 
Instagram: 133 seguidores 

Twitter: 977 seguidores 
Pintrest:168 seguidores 

You Tube:23 subscritores (2 vídeos) 

FOOD&WINE VACATIONS  
http://www.foodnwinevacations.com 

Facebook: 15964 seguidores 
Twitter: 661 seguidores 

You Tube:46 subscritores (3 vídeos) 

GOURMET ON TOUR 
  http://gourmetontour.com 

Facebook:1517 seguidores 
Instagram: 380 seguidores 

THE INTERNATIONAL KITCHEN 
https://www.theinternationalkitchen.com 

Facebook: 2389 seguidores 
Instagram:  409 seguidores 
Twitter:  2089 seguidores 
Pinterest: 752 seguidores 
Google +:   124 seguidores 

TOURRADAR 
https://www.tourradar.com/ 

Facebook:  560.515 seguidores 
Instagram: 11.400 seguidores 

Twitter: 73.900 seguidores 
Pinterest: 930 seguidores 
Google +: 745 seguidores 

You Tube: 18.679  subscritores (98 vídeos) 

ZICASSO 
https://www.zicasso.com/ 

Facebook:  15.227 seguidores 
Instagram: 853 seguidores 

Twitter: 593 seguidores 
Pinterest: 104 seguidores 
Google +: 454 seguidores 

You Tube: 9  subscritores (1 vídeo) 

BOOK CULINARY VACATIONS 
https://www.bookculinaryvacations.com 

Facebook:5371 seguidores 
Twitter: 1290 seguidores 

You Tube: 9 subscritores (1 vídeo) 

Fonte: Elaboração própria após consulta em 10/07/2018 das redes sociais das plataformas em análise 

 

 

https://www.theinternationalkitchen.com/cooking-vacations/spain-and-portugal/basque-country/basque-cuisine-in-bilbao-from-pintxos-to-txakoli
https://www.theinternationalkitchen.com/cooking-vacations/spain-and-portugal/basque-country/basque-cuisine-in-bilbao-from-pintxos-to-txakoli
https://www.theinternationalkitchen.com/cooking-vacations/spain-and-portugal/andalusia/gastronomy-in-the-province-of-cordoba
http://www.foodnwinevacations.com/
http://gourmetontour.com/
https://www.theinternationalkitchen.com/
https://www.tourradar.com/
https://www.zicasso.com/
https://www.theinternationalkitchen.com/cooking-vacations/spain-and-portugal/catalonia/catalonian-tastes-and-treasures
https://www.bookculinaryvacations.com/
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A Book culinary vacations, apesar de ser a plataforma que apresenta um maior número 

de programas de Turismo culinário e enológico, tem uma presença mais modesta nas 

redes sociais, tendo ligação ao Facebook, onde possui 5.731 seguidores, Twitter, com 

1.290 seguidores e YouTube com apenas um vídeo publicado e 9 subscritores.  

A plataforma The International Kitchen também apresenta uma presença interessante 

nas redes sociais, com ligação ao Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest e Google +, o 

que lhe permite partilhar informações variadas com a comunidade, novos programas, 

curiosidades, entre outras. 

De seguida e com o intuito de perceber quais os procedimentos que cada uma destas 

plataformas tem para a oferta e comercialização de novos programas por parte de 

empresas terceiras, foi iniciado um processo de contato com todas as plataformas por 

via de formulário disponibilizado nos vários sítios da internet.  

Deste contato resultaram respostas pouco conclusivas, uma vez que para todas as 

plataformas é necessário um registo da empresa organizadora dos programas, onde 

devem ser adicionadas informações detalhadas sobre a mesma, assim como 

informações sobre os programas que pretendem ser comercializados. Após este registo 

a empresa que gere a plataforma efetua uma primeira análise a todos os dados 

enviados para validação. Posteriormente, e caso verifique que os dados estão em 

conformidade, envia informações detalhadas sobre os procedimentos que devem ser 

tidos em consideração para comercialização de programas, reservas, entre outros. 
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5.3 Análise dos programas oferecidos nas plataformas de comercialização 

De forma a complementar o estudo, foram analisadas as diferentes plataformas de 

comercialização referidas anteriormente com o objetivo de avaliar o número de 

programas oferecidos para Portugal (ponto 5.3.1) e para outros países (ponto 5.3.2). 

Dado o número reduzido de programas para Portugal, foram contempladas na 

observação as plataformas de comercialização Tour Radar, The International Kitchen, 

Zicasso e Edible Destinations by Epitourean, assim como o agregador Book Culinary 

Vacations. Foi retirada da análise a plataforma Gourmet on Tour por não apresentar 

nenhuma oferta para Portugal. No total foram inventariados 37 programas. 

A nível internacional foram analisados os programas das plataformas The International 

Kitchen e Tour Radar, num total de 122 programas para Itália, França, Grécia e Espanha. 

A escolha das plataformas será explicada adiante no ponto 4.3.2.1 deste estudo. Desta 

inventariação conclui-se que os 37 programas para Portugal são organizados por 26 

empresas distintas, na sua grande maioria empresas locais, algumas delas quintas ou 

outra tipologia de alojamento, que oferecem diversas atividades num mesmo espaço 

(aulas de cozinha, provas de vinho, entre outras). Os 122 programas internacionais são 

organizados por 13 empresas, na sua grande maioria especializadas em determinadas 

regiões ou países. 

Todos os programas propostos, quer para Portugal quer para outros países foram 

analisados de forma a serem inventariadas as diversas atividades incluídas. Todas elas 

foram devidamente codificadas, num total de 772 atividades em Portugal e 2007 

atividades nos programas internacionais. Dado o número elevado de códigos que foram 

necessários criar para classificar todas as atividades, foram estabelecidas categorias 

que nos permitiram agrupar atividades (Tabela 5.3). 
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Tabela 5.3 – Dimensões e categorias das atividades dos programas (Portugal e Internacional) 

DIMENSÕES E CATEGORIAS 
TIPO DE PROGRAMA 

PORTUGAL INTERNACIONAL 

DIMENSÃO APRENDER 
Atividades de aprendizagem e partilha de ensinamentos relacionados com determinadas técnicas, uso e manuseio de utensílios, permitindo aos 
participantes confecionar várias receitas em ambientes típicos, tais como cozinhas de restaurantes, cozinhas ao ar livre ou casas de residentes 
locais onde são partilhados conhecimentos e tradições familiares. 

 Aulas de culinária X X 

DIMENSÃO PASSEAR 
Passeios em áreas ricas em património cultural e histórico (edificações, museus, monumentos, centros históricos dos locais, centros de 
interpretação, centro da cidade, entre outros) e passeios por áreas naturais e rurais (montanhas, lagos, lagoas, rios, paisagens rurais, entre outros). 

 Atividades culturais e patrimoniais X X 

 Passeios pelo património natural e rural X X 

DIMENSÃO DEGUSTAR 
Degustação de vinhos, licores, cidra, cervejas artesanais, entre outras bebidas tradicionais dos locais. 

 Provas de vinho X X 

 Prova de bebidas tradicionais X X 

DIMENSÃO SABOREAR 
Atividades relacionadas com refeições, provas em ambientes típicos dos locais visitados (restaurantes, tascas, bodegas, tratórias, pizzarias, 
restaurantes de street food, participação em piqueniques), prova de queijo e diferentes tipos de charcutaria em queijarias e charcutarias 
tradicionais, entre outros. 

 Experiência gastronómica em ambientes típicos X X 

 Prova de produtos artesanais X X 

 Prova de queijos e charcutarias X X 

DIMENSÃO VISITAR 
Visitas técnicas a fábricas de diversos produtos alimentares (queijos, charcutarias, azeite, vinagre, entre outros), visitas a mercados locais e a 
fábricas de cerveja, licores e cidra, visitas a adegas e caves ou até mesmo visitas a fábricas de produtos locais (cortiça, mármore, entre outros). 
Nesta dimensão estão integradas atividades que são normalmente acompanhadas por guias ou responsáveis do local, que explicam a história, 
tradições, usos e costumes, assim como do processo de produção, confeção e armazenamento de determinados produtos. 

 Visita a adegas e caves X X 

 Visita a fábricas de outras bebidas Não foi observado X 

 Visita a mercados locais X X 

 Visitar fábricas de produtos locais X Não foi observado 

 Visita a produtores de queijo e charcutaria Não foi observado X 

 Visitas a fábricas de produtos alimentares X X 

DIMENSÃO VIVER 
Atividades onde existe uma partilha de usos e costumes com a população local, atividades na quinta (apanha de alimentos (frutas e legumes), 
alimentação de animais, participação nos processos de vindima, por via da apanha da uva, desengace e esmagamento das uvas), ou até mesmo 
partilha de tradições associadas ao dia a dia dos residentes, quer os relacionados com a vida no campo, na cidade ou até mesmo no mar (pesca). 
Nesta dimensão procurou-se enaltecer as várias atividades que estão integradas nos programas e que visam destacar o convívio dos participantes 
com as atividades do local e na sua relação com os residentes de modo a criar memórias de viagem inesquecíveis. 

 Viver como um residente Não foi observado X 

 Experiências nas vinhas X X 

 Atividades na quinta Não foi observado X 

 Viver as tradições X X 

Fonte: Elaboração própria 
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Posteriormente todas as categorias foram associadas a uma das seis dimensões 

diretamente relacionadas com ações: “Aprender”, “Passear”, “Degustar”, “Saborear”, 

Visitar” e “Viver”. Estas dimensões pela sua associação direta com uma ação concreta 

podem vir a ser utilizadas aquando da delineação de programas e até mesmo nas 

estratégias de comunicação e posterior comercialização (Tabela 5.3). 

Depois de observadas, codificadas e classificadas todas as atividades dos programas 

para Portugal e para outros países (Itália, França, Grécia e Espanha) podemos concluir 

que existem categorias de atividades que não estão presentes nos dois tipos de 

programa, devido principalmente aos contextos das regiões ou países. 

A observação detalhada dos programas foi complementada com um estudo das 

imagens fotográficas que são disponibilizadas nas várias plataformas e no agregador e 

que acompanham cada um dos programas. No total foram inventariadas 714 

fotografias para os programas em Portugal e 2080 fotografias para os programas 

internacionais.  

A cada uma das fotografias foi atribuído uma codificação, tal como havia ocorrido com 

as atividades dos programas, que foram posteriormente agrupadas por categorias. O 

objetivo desta observação foi encontrar padrões de imagens e deste modo cruzar 

informações com as atividades mais frequentes. 

De um modo geral as fotografias identificadas quer nos programas em Portugal quer 

nos programas para Itália, França, Grécia e Espanha, apresentam padrões muito 

semelhantes em termos de categorias, existindo apenas duas tipologias que não se 

identificaram nas fotografias relativas a Portugal, em concreto fotografias alusivas a 

queijos (apesar da riqueza existente em Portugal) e a atividade de apanha das trufas 

nas quintas (Tabela 5.4). 
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Tabela 5.4 – Categorias das fotografias associadas aos programas (Portugal e Internacional) 

CATEGORIAS 
TIPO DE PROGRAMA 

PORTUGAL INTERNACIONAL 

ALIMENTOS - Fotografias qua apresentem alimentos, nomeadamente peixe, carne, legumes, frutas, massas, queijos, entre outros 

 Alimentos  X X 

 Queijos Não foi observado X 

AS VINHAS E O VINHO - Fotografias que apresentem imagens de adegas e caves, pessoas a brindar, provas de vinhos, vinhas e copos ou 
garrafas de vinho 

 Adegas e caves X X 

 Brindar X X 

 Prova de vinhos X X 

 Vinhas X X 

 Vinho X X 

ATIVIDADES NA QUINTA - Fotografias que apresentem pessoas a colher frutas e legumes, apanhar trufas, alimentar animais, entre outros 

 Apanha de trufas Não foi observado X 

 Quinta X X 

AULA DE CULINÁRIA - Fotografias que apresentem pessoas em atividades culinárias, normalmente aulas de culinária e a confecionar alimentos 

 Aula de culinária X X 

 Comida a ser confecionada X X 

CIDADE E PATRIMÓNIO - Fotografias alusivas ao património do local, paisagens, ruas, praias e monumentos 

 Monumentos X X 

 Paisagem da localidade X X 

 Praias X X 

 Ruas da localidade X X 

COMIDA EMPRATADA - Fotografias de comida empratada 

 Comida empratada X X 

ALOJAMENTO - Fotografias alusivas ao interior e exterior dos alojamentos associados ao programa 

 Exterior do alojamento X X 

 Interior do alojamento X X 

PASTELARIA - Fotografias de pastelaria diversa, doces típicos, entre outros 

 Pastelaria X X 

REFEIÇÕES - Fotografias que apresentem pessoas a comer 

 Refeições X X 

VIVER AS TRADIÇÕES - Fotografias alusivas a artesanato local, eventos, entre outros. 

 Artesanato X X 

 Evento X X 

Fonte: Elaboração própria 
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Durante todo este processo de recolha de informação foi possível perceber que vários 

programas tinham pequenos vídeos associados, que tinham como propósito 

apresentar de forma resumida as várias atividades incluídas, os locais e acima de tudo 

a atmosfera inerente ao programa.  

Neste sentido, a nossa recolha foi complementada com a análise das imagens de cada 

um, num total de 10 vídeos para Portugal e 111 vídeos para programas internacionais. 

Depois de avaliado o conteúdo de cada vídeo todas as imagens foram codificadas e 

integradas em categorias (Tabela 5.5). 

Tabela 5.5 – Categorias das imagens dos vídeos associadas aos programas (Portugal e Internacional) 

CATEGORIAS 
TIPO DE PROGRAMA 

PORTUGAL INTERNACIONAL 

AS VINHAS E O VINHO – Imagens alusivas a provas de vinhos 

 Prova de vinhos X X 

AULA DE CULINÁRIA - Imagens que apresentem pessoas em atividades culinárias, normalmente aulas de culinária e a confecionar alimentos 

 Aula de culinária Não foi observado X 

CIDADE E PATRIMÓNIO - Imagens alusivas ao património do local, paisagens, ruas e monumentos 

 Paisagem da localidade X X 

 Cidade X X 

 Passeios X X 

ALOJAMENTO - Imagens alusivas ao interior e exterior dos alojamentos associados ao programa 

 Exterior do alojamento X X 

 Interior do alojamento X X 

REFEIÇÕES - Imagens que apresentem pessoas a comer 

 Refeições X X 

PESSOAS – Imagens que apresentam o elemento humano 

 Pessoas X X 

ATIVIDADES – Imagens alusivas a atividades não culinárias 

 Atividades X X 

Fonte: Elaboração própria 
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Para finalizar todo este processo de análise dos programas, quer para Portugal quer 

para os quatro países já referenciados (Espanha, Itália, França e Grécia) foram 

observados os reviews, ou seja, comentários dos clientes relativamente aos programas, 

atividades e serviços prestados, que se encontravam nas várias plataformas de 

comercialização. No total foram recolhidos 107 reviews relativos aos programas para 

Portugal e 499 relativos aos programas internacionais. Os textos dos reviews foram 

analisados no programa Wordle21 de forma a criar nuvens das 20 palavras mais 

mencionadas. 

Para concluir importa referir todos os programas, ou seja, os 37 programas para 

Portugal e os 122 programas internacionais têm em comum o facto de incluírem só 

serviços terrestres, ou seja, serviços que são usufruídos no destino, não contemplando 

a componente de viagem desde o país de origem.  

Esta é uma tendência cada vez mais comum principalmente devido ao facto de 

existirem atualmente no mercado diversas companhias aéreas de baixo custo que 

oferecem tarifas atrativas para diferentes destinos, providenciando acessibilidades 

aéreas baseadas em voos diretos e logo voos mais rápidos e acima de tudo 

convenientes quer em termos de preço como de horários e número de horas de viagem.  

Estes programas ao serem adquiridos por participantes de diferentes nacionalidades 

nas várias plataformas de comercialização ou até mesmo no agregador já referido 

anteriormente, chegam aos destinos por via aérea (caso se desloquem de outro país), 

motivo pelo qual foram apresentados alguns dados relativos à oferta de voos à partida 

do aeroporto de Faro, de modo a complementar a informação (ponto 1.3 do estudo). 

 

                                                                    
21 http://www.wordle.net/ 
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5.3.1 A oferta para Portugal 

Para avaliar a oferta de programas para Portugal foi realizada uma primeira análise do 

tipo e número de programas existentes nas várias plataformas de comercialização 

(Tour Radar; The International Kitchen, Gourmet on Tour, Zicasso e Edible destinations 

by Epitourean) e no agregador Book Culinary Vacations. 

Desta observação foram identificados 37 programas de Turismo Culinário e Enológico 

para Portugal, tendo-se verificado que na plataforma Gourmet on tour não existia 

nenhuma referencia a programas para este país, situação que nos levou a retirar esta 

plataforma da nossa análise dos programas para Portugal. 

No total da oferta identificada, verifica-se que o agregador Book Culinary Vacations é 

aquele que reúne cerca de 67,6% dos programas existentes. As restantes plataformas 

apresentam um número inferior de programas, com destaque para a Tour Radar com 

13,5% da oferta e a The International Kitchen com 8,1% (Gráfico 5.1). 

Gráfico 5.1 – Programas de Turismo Culinário e Enológico em Portugal por plataforma de 
comercialização 

 
Fonte: Elaboração própria 
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5.3.1.1 Análise dos programas para Portugal 

Dos 37 programas avaliados (Anexo 17) conclui-se que a região norte de Portugal é 

aquela que é mais popular, sendo destacada em 21 programas, seguidas de Lisboa (11 

programas), Algarve (9 programas) e Alentejo com 8 programas.  

Importa referir que o Algarve surge em terceiro lugar, no entanto é a única região que 

apenas surge uma vez em programas combinados com outras regiões, surgindo na 

maior parte dos programas (oito de nove programas) com atividades que decorrem 

somente em localidades algarvias. A região norte surge em 21 programas destacando-

se o facto de serem sete os programas combinados (dois com Lisboa e 5 com Lisboa e 

Alentejo).  

Na Região Norte as localidades que mais se evidenciam são o Porto (10 programas), 

Pinhão (7 programas) e Guimarães (5 programas), com uma referência quase unânime 

à região do Douro (16 programas). Na Região de Lisboa as cidades que se destacam nos 

programas são Lisboa (10 programas), Sintra (6 programas) e Cascais (4 programas).  

Na região do Algarve evidenciam-se as cidades de Tavira (6 programas) e Faro (3 

programas). No Alentejo destacam-se as cidades de Évora (7 programas), Monsaraz e 

Estremoz (4 programas). 

Relativamente à duração dos programas verifica-se que estes variam entre 2 dias/1 

noite (2 programas) e 14 dias/13 noites (1 programa). Os preços oscilam entre os 220€ e 

os 5.808€. 

O pacote mais económico é o 4 days sparkling wine holiday in Norte, Portugal, com um 

preço diário de 72,50€. Neste programa os participantes ficam hospedados na Casa de 

Juste em Lousada, onde têm oportunidade de usufruir de aulas de culinária e provas de 

vinho, assim como desfrutar de refeições em ambientes típicos e alguns passeios.  
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O pacote que assume o valor mais elevado é o 5 days vinho verde route culture, food and 

wine tour in Northern Portugal, que combina 3 alojamentos, provas de vinho, visitas a 

adegas e caves e passeios por vinhas. Tudo isto complementado com refeições em 

ambientes típicos e várias visitas ao longo dos 5 dias nas localidades de Guimarães, 

Melgaço e Amarante. 

A oscilação dos preços por dia varia, como se pode observar, de acordo com os serviços 

incluídos, tipo de alojamento e outras atividades complementares.   

5.3.1.2 Análise dos organizadores de programas para Portugal 

Da inventariação realizada concluiu-se que os 37 programas são organizados por 26 

empresas distintas (Tabela 5.6), sendo que muitas delas são quintas, herdades ou 

empresas de índole familiar que promovem um conjunto de atividades relacionadas 

com aulas de culinária, provas de vinho, organização de passeios pelo património 

histórico e cultural em várias localidades, entre outras.  

No geral podemos constatar que estes operadores, ao contrário daqueles que 

promovem programas para território internacional (referido no ponto 4.3.2 deste 

estudo), têm um número reduzido de ofertas e acima de tudo são essencialmente 

empresas que operam em apenas uma região do país, o que pode deixar perceber que 

Portugal ainda não é um mercado muito maduro na oferta deste tipo de programas, 

quando comparado a outros mercados internacionais que iremos fazer alusão mas 

adiante no ponto 4.3.2. 
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Tabela 5.6 – Caracterização dos organizadores de programas para Portugal comercializados nas 
plataformas Tour Radar, The International Kitchen, Zicaso, Edible Destination by Epitourean e Book 

Culinary Vacations 

OPERADOR CARACTERIZAÇÃO 

 

DMC especializada em programas de turismo culinário e enológico para 
Portugal. 

Nº programas de Turismo culinário e enológico comercializados para 
Portugal na Tour Radar: 3 programas 
Regiões portuguesas englobadas nos programas: Porto, Lisboa e Algarve 

 

Empresa independente que promove programas baseados no turismo 
responsável. 

Nº programas de Turismo culinário e enológico comercializados para 
Portugal na Tour Radar:  1 programa 
Regiões portuguesas englobadas nos programas: Porto, Lisboa e Algarve 

 

Guest house que promove programas pré-definidos de turismo culinário e 
enológico e também programas personalizados. 

Nº programas de Turismo culinário e enológico comercializados para 
Portugal na Book Culinary Vacations: 1 programa 
Regiões portuguesas englobadas nos programas: Ericeira 

 

Empresa que explora um conjunto de casas na região do Douro e que promove 
programas de turismo culinário e enológico. 

Nº programas de Turismo culinário e enológico comercializados para 
Portugal na Book Culinary Vacations: 3 programas 
Regiões portuguesas englobadas nos programas: Marialva, Douro 

 

Empresa que promove programas pré-definidos de turismo culinário e 
enológico e também programas personalizados. 

Nº programas de Turismo culinário e enológico comercializados para 
Portugal no Tour Radar: 1 programa 
Regiões portuguesas englobadas nos programas: Lisboa, Sintra, Óbidos, 
Porto, Braga, Guimarães, Viana do Castelo e Barcelos. 

 

Plataforma de comercialização que foi fundada como The Epitourean em 2006 
com o foco em viagens culinárias. Em 2013 a empresa juntou todos os sítios da 
internet do grupo num só com o nome de EdibleDestinations.com, onde 
oferece programas variados para diferentes destinos do mundo. 

Nº programas de Turismo culinário e enológico comercializados para 
Portugal na Edible Destinations para Portugal: 2 programas 
Países englobados nos programas de Turismo culinário e Enológico: 
Argentina, França, Grécia, Itália, México, Marrocos, Perú, Portugal, Espanha, 
Tailândia, Cambodja, Canadá, Costa Rica, Croácia, Israel, Suíça e Japão. 

 

Empresa que promove programas de turismo culinário e enológico. 

Nº programas de Turismo culinário e enológico comercializados para 
Portugal na Book Culinary Vacations: 1 programa 
Regiões portuguesas englobadas nos programas: Amarante 
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Resort de luxo situado no Algarve que organiza retiros temáticos, programas 
de yoga e programas de turismo culinário e enológico. 

Nº programas de Turismo culinário e enológico comercializados para 
Portugal na Book Culinary Vacations: 1 programa 
Regiões portuguesas englobadas nos programas: Algarve 

 

Plataforma que oferece programas baseados em experiências memoráveis 
com apoio de vários parceiros locais e  que deste modo permitem uma oferta 
variada e integrada de serviços. 

Nº programas de Turismo culinário e enológico comercializados para 
Portugal no Tour Radar para Portugal: 1 programa 
Países englobados nos programas de Turismo culinário e Enológico: França, 
Itália, Espanha e Portugal 

 

Herdade que promove pacotes de turismo culinário e enológico com enfoque 
no património do local 

Nº programas de Turismo culinário e enológico comercializados para 
Portugal na Book Culinary Vacations: 1 programa 
Regiões portuguesas englobadas nos programas: Cercal do Alentejo 

 

Empresa que organiza pacotes privados, autênticos e inovadores de turismo 
culinário e enológico em Portugal. 

Nº programas de Turismo culinário e enológico comercializados para 
Portugal na Book Culinary Vacations: 1 programa 
Regiões portuguesas englobadas nos programas: Lisboa e Porto 

 

Plataforma de comercialização especializada em programas de turismo 
culinário e enológico que opera no mercado desde 1994.  

Nº programas de Turismo culinário e enológico comercializados para 
Portugal: 3 programas 
Países englobados nos programas de Turismo culinário e Enológico: 
Argentina, Croácia, França, Grécia, Índia, Itália, México, Marrocos, Perú, 
Portugal, Espanha, Tailândia, Turquia, Reino Unido, EUA, e Vietname e 
Cambodja. 

 

Empresa americana especializada em programas de turismo culinário e 
enológico para grupos de pequena dimensão. Trabalham com alojamento de 
elevada qualidade. 

Nº programas de Turismo culinário e enológico comercializados para 
Portugal na Book Culinary Vacations para Portugal: 1 programa 
Países englobados nos programas de Turismo culinário e Enológico: Croácia, 
Eslovénia, Itália, Suíça, Espanha e Portugal. 

 

Operador turístico especializado em passeios pedestres e pacotes de turismo 
enológico no norte de Portugal 

Nº programas de Turismo culinário e enológico comercializados para 
Portugal na Book Culinary Vacations: 1 programa 
Regiões portuguesas englobadas nos programas: Norte de Portugal 
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Empresa especializada no ensino de português para estrangeiros, que 
também oferece programas de turismo culinário e enológico. 

Nº programas de Turismo culinário e enológico comercializados para 
Portugal na Book Culinary Vacations: 1 programa 
Regiões portuguesas englobadas nos programas: Lisboa  

 
QUINTA DA GRICHA 

Quinta que promove programas de turismo culinário e enológico. 

Nº programas de Turismo culinário e enológico comercializados para 
Portugal na Book Culinary Vacations: 1 programa 
Regiões portuguesas englobadas nos programas: Região do Douro 

 

Quinta que promove programas de turismo enológico na região da Vidigueira 

Nº programas de Turismo culinário e enológico comercializados para 
Portugal na Book Culinary Vacations: 1 programa 
Regiões portuguesas englobadas nos programas: Vidigueira 

 

Quinta que promove programas de turismo culinário e enológico no norte de 
Portugal 

Nº programas de Turismo culinário e enológico comercializados para 
Portugal na Book Culinary Vacations: 2 programas 
Regiões portuguesas englobadas nos programas: Porto 

 

Quinta que promove programas de turismo enológico em Palmela 

Nº programas de Turismo culinário e enológico comercializados para 
Portugal na Book Culinary Vacations: 1 programa 
Regiões portuguesas englobadas nos programas: Palmela 

 

Empresa de índole familiar que promove programas de turismo culinário e 
enológico na região do Douro. 

Nº programas de Turismo culinário e enológico comercializados para 
Portugal na Book Culinary Vacations: 2 programas 
Regiões portuguesas englobadas nos programas: Região do Douro 

 

Quinta que promove programas de turismo culinário e enológico na região do 
Douro 

Nº programas de Turismo culinário e enológico comercializados para 
Portugal na Book Culinary Vacations: 1 programa 
Regiões portuguesas englobadas nos programas: Região do Douro 

 

Empresa inglesa que promove programas de turismo culinário e enológico 
baseados em comida crua e vegetais que complementa com sessões de yoga. 

Nº programas de Turismo culinário e enológico comercializados para 
Portugal na Book Culinary Vacations para Portugal: 1 programa 
Regiões portuguesas englobadas nos programas: São Bartolomeu de 
Messines, Algarve 
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Empresa holandesa que promove programas de turismo culinário e enológico 
em Itália e Portugal 

Nº programas de Turismo culinário e enológico comercializados para 
Portugal na Book Culinary Vacations para Portugal: 1 programa 
Países englobados nos programas de Turismo culinário e Enológico: Itália e 
Portugal 

 

Empresa que promove programas de turismo culinário e enológico no Algarve 

Nº programas de Turismo culinário e enológico comercializados para 
Portugal na Book Culinary Vacations: 3 programas 
Regiões portuguesas englobadas nos programas: Algarve 

 

Operador e em simultâneo Wine house especializado em programas de 
turismo enológico em várias regiões de Portugal 

Nº programas de Turismo culinário e enológico comercializados para 
Portugal na Book Culinary Vacations: 1 programas 
Regiões portuguesas englobadas nos programas: Lisboa, Coimbra, Porto e 
Alentejo 

 

Plataforma de comercialização que trabalha com agentes locais especializados em 
diversos tipos de programa, entre eles os relacionados com o turismo culinário e 
enológico. 

Nº programas de Turismo culinário e enológico comercializados para 
Portugal: 2 programas 
Países englobados nos programas: Argentina, Belize, Brasil, Chile, Colômbia, 
Costa Rica, Cuba, Equador, Patagónia, Austrália, Bora Bora, Fiji, Nova Zelândia, 
Taiti, Egipto, Israel, Turquia, França, Alemanha, Áustria, Suíça, Reino Unido, 
Escócia, Irlanda, Itália, Grécia, Espanha, Portugal, Turquia, Croácia, República 
Checa, Polónia, Hungria, Islândia, Bali, Butão, Cambodja, China, Índia, Japão, 
Myanmar, Sri Lanka, Tailândia e Vietnam. 

Fonte: Elaboração própria a partir das informações recolhidas nas plataformas Tour Radar, The International Kitchen, Zicaso, 

Edible Destination by Epitourean e Book Culinary Vacations em 29 de julho de 201 

Dezanove destas empresas são portuguesas, sendo que quinze operam localmente 

promovendo programas de turismo culinário e enológico assentes numa determinada 

região geográfica de Portugal (ex: Douro, Palmela, Amarante, Algarve). 

Das sete empresas internacionais, quatro são plataformas de comercialização que 

agregam diversas ofertas de programas de turismo culinário e enológico (The 

International Kitchen, Tour Radar, Zicasso e Edible destinations by Epitourean). As 

restantes são empresas sediadas no Reino Unido, EUA e Holanda especializadas neste 

tipo de turismo. 
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Relativamente ao número de programas, estes organizadores apresentam em 69,2% 

dos casos apenas um programa. Esta observação leva-nos a perceber que a oferta de 

turismo culinário e enológico em Portugal ainda tem pouca maturidade se comparada 

com outros países da Europa, como por exemplo a Itália, onde se podem encontrar 

empresas com ofertas bem estruturadas, variedade de programas para uma mesma 

área geográfica e em alguns casos com programas alargados a várias regiões de Itália. 

Dos 26 organizadores identificados, apenas quatro apresentam uma oferta de três 

programas, são eles a 4GTS (DMC especializada em programas de turismo culinário e 

enológico que apresenta ofertas para Lisboa, Porto e Algarve), a empresa Casas do Côro 

(explora um conjunto de casas na região de Marialva no Douro), a Taste Algarve 

(empresa que está associada ao Monte do Álamo, um agroturismo situado no concelho 

de Tavira, Algarve, que promove diversas atividades associadas ao Turismo culinário e 

enológico) e a The International Kitchen (plataforma de comercialização). 

Desta observação importa ainda referir que no Algarve existem apenas três empresas 

que organizam programas de turismo culinário e enológico, a Taste Algarve (já referida 

anteriormente), o EPIC Sana Algarve (resort de luxo) e a BeCool Travel, uma empresa 

que opera no mercado algarvio, por via da venda de diversas excursões e programas de 

atividades variadas (ex: walking, biking) organizados principalmente no Algarve.  

As três empresas referidas anteriormente são exemplos interessantes de stakeholders 

que podem vir no futuro a colaborar na oferta integrada de programas de turismo 

culinário e enológico no Algarve, uma vez que já possuem experiência no mercado e 

oferecem serviços que se podem vir a complementar com outras atividades existentes 

na região. 
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5.3.1.3 Análise das atividades integradas nos programas para Portugal 

Quando avaliados os 37 programas para Portugal foi possível perceber que os mesmos 

integram atividades muito distintas, podendo algumas ser encontradas em diferentes 

programas, ainda que surjam inseridos num contexto distinto e associado ao local, em 

concreto as aulas de cozinha ou até mesmo provas de vinho.  

Neste sentido, e com o intuito de aferir o peso que cada atividade apresenta na 

totalidade dos programas, foi realizada uma análise exaustiva do conteúdo de cada um 

dos 37 programas e atribuída uma codificação de acordo com uma listagem de 44 

códigos, previamente estabelecida. No total foram codificadas 772 atividades. 

Numa fase posterior e depois de avaliadas e codificadas as 772 atividades presentes nos 

37 programas, verificou-se que existiam alguns códigos que registavam poucas 

ocorrências ou que integravam atividades que poderiam ser agrupadas numa mesma 

categoria, como por exemplo a existência de vários códigos relativos a experiências 

gastronómicas em ambientes típicos ou prova de produtos artesanais variados.  

Nestas situações optou-se por agrupar numa só categoria todas estas atividades, o que 

permite também avaliar de forma mais correta o seu peso no total das 772 atividades 

presentes nos programas.  

No total foram agrupados 44 códigos em apenas 14 categorias de atividades (como 

havia sido explicado no ponto 4.3 do estudo), que por serem mais abrangentes 

permitem uma análise mais rica e acima de tudo mais estruturada (Gráfico 5.2). 

No geral dos 37 programas as seis atividades que têm um maior destaque são aquelas 

relacionadas com as Atividades Culturais e Patrimoniais (22,7%), as Experiências 

gastronómicas (22,6%), os Passeios no Património Natural e Rural (17,2%), as Provas 

de vinho (9,4%), as Visitas a Adegas e Caves (7%) e as Aulas de Culinária (5,9%).  



 
 

 

| 105 Estudo: Turismo culinário e enológico - Algarve  
Relatório final | setembro 2018 

 
 
 
 

Gráfico 5.2 – Atividades dos programas para Portugal por categoria 

 
 

Fonte: Elaboração própria a partir das informações recolhidas nas plataformas de comercialização Tour Radar, The International Kitchen, Zicaso,  
Edible Destination by Epitourean e Book Culinary Vacations 
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De modo a realizar uma análise mais apurada, os 37 programas foram agrupados por 

duração, 2-3 dias, 4-5 dias, 6-7 dias e mais de 7 dias, de forma a que o peso das atividades 

pudesse ser avaliado em separado e por comparação entre si (Gráfico 5.3). 

Gráfico 5.3 – Programas para Portugal por duração 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Relativamente ao número médio de atividades por tipo de programa verifica-se um 

aumento à medida que o número de dias de programa também é mais elevado, com 

destaque para os de mais de 7 dias que apresentam em média 31,8 atividades (Gráfico 

5.4). 

Quando agrupadas todas as categorias de atividades pelos diferentes tipos de duração 

de programa pode-se perceber a existência de diferenças, nomeadamente as 

Atividades culturais e patrimoniais que assumem um valor elevado nos programas de 

mais de 7 dias (31,3%) quando comparadas aos programas de 2/3 dias (15,3%).  

 

 



 
 

 

| 107 Estudo: Turismo culinário e enológico - Algarve  
Relatório final | setembro 2018 

Gráfico 5.4 – Nº médio de atividades dos programas para Portugal por duração do programa 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

O mesmo acontece com as Provas de queijos e charcutarias com um valor de 6,1% nos 

programas de 4/5 dias, enquanto que, nos programas de 2/3 dias, é uma atividade 

inexistente. 

Relativamente às Provas de vinho também se verificam grandes oscilações. Nos 

programas de 2/3 dias representam um valor de 18,1%, enquanto que nos programas 

de mais de 7 dias estas atividades representam apenas 3,2%. 

De forma a avaliar no geral as atividades apresentadas nos programas, foram criadas 6 

dimensões mais generalistas para que se possa aferir o seu peso nos programas em 

análise (Tabela 5.6). 
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Tabela 5.6 – Atividades dos programas para Portugal por Dimensão e Categoria (%) 

DIMENSÕES E CATEGORIAS 

DURAÇÃO DO PROGRAMA 

GERAL 2-3 DIAS 4-5 DIAS 6-7 DIAS MAIS 7 DIAS 

Aprender 5,8% 5,6% 6,8% 5,3% 5,7% 

Aulas de culinária 5,8% 5,6% 6,8% 5,3% 5,7% 

Passear 39,6% 30,6% 29,0% 35,9% 50,0% 

Atividades culturais e patrimoniais 22,5% 15,3% 15,9% 17,5% 31,1% 

Passeios pelo património natural e rural 17,1% 15,3% 13,1% 18,4% 18,9% 

Degustar 11,4% 22,2% 15,3% 13,6% 5,3% 

Prova de bebidas tradicionais 2,1% 4,2% 2,3% 1,0% 2,2% 

Provas de vinho 9,3% 18,1% 13,1% 12,6% 3,1% 

Saborear 28,8% 25,0% 31,8% 27,7% 28,6% 

Experiência gastronómica em ambientes típicos 22,4% 25,0% 21,6% 20,9% 23,3% 

Prova de produtos artesanais 3,2% 0,0% 4,0% 2,4% 4,1% 

Prova de queijos e charcutarias 3,1% 0,0% 6,3% 4,4% 1,3% 

Visitar 10,1% 9,7% 11,9% 14,6% 6,3% 

Visita a adegas e caves 7,0% 8,3% 8,5% 12,1% 2,5% 

Visita a mercados locais 0,9% 1,4% 1,7% 0,5% 0,6% 

Visitar fábricas de produtos locais 1,0% 0,0% 0,0% 1,0% 1,9% 

Visitas a fábricas de produtos alimentares 1,2% 0,0% 1,7% 1,0% 1,3% 

Viver   4,3% 6,9% 5,1% 2,9% 4,1% 

Experiências nas vinhas 3,4% 5,6% 4,5% 2,4% 2,8% 

Viver as tradições 0,9% 1,4% 0,6% 0,5% 1,3% 

Fonte: Elaboração própria 
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Das seis dimensões aquela que mais se destaca é a dimensão “Passear” (39,6%), onde 

se incluem atividades relacionadas com passeios pelo património histórico e cultural e 

ainda pelo património natural e rural. Em segundo lugar encontramos a dimensão 

“Saborear” (28,8%), associada às refeições e provas de alimentos variados em 

ambientes típicos. Não menos importante e em terceiro lugar encontramos a dimensão 

“Degustar” (11,4%) a qual se encontra intricada com as provas de vinho e outras bebidas 

tradicionais dos locais que estão associados aos programas. Esta triangulação (Passear, 

Saborear e Degustar) agrega cerca de 80% do total das atividades (Gráfico 5.5). 

Gráfico 5.5 – Atividades dos programas para Portugal por dimensão (%) 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

5.3.1.4 Análise das imagens fotográficas dos programas para Portugal 

A observação realizada aos 37 programas para Portugal permitiu-nos perceber que 

todos eles integravam fotografias a cores alusivas ao programa. Neste sentido foi 

realizada uma análise atenta de todas as 714 fotografias disponíveis, que foram 

posteriormente codificadas de acordo com a lista previamente estabelecida (Tabela 5.4 

apresentada no ponto 5.3 do estudo). 
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Numa fase seguinte, algumas das codificações, pelo número reduzido de observações, 

foram agrupadas em 12 categorias mais alargadas, algumas delas relacionadas com as 

categorias apresentadas na análise das atividades (ponto 5.3 do estudo). 

Em média cada programa apresentava cerca de 19 fotografias, sendo que no geral dos 

programas, as categorias com maior destaque são aquelas relacionadas com imagens 

dos alojamentos (29,6%), a cidade e património (23,8% do total), seguidas de 

fotografias relativas à vinha e ao vinho (18,2%) (Gráfico 5.6). 

Gráfico 5.6 – Imagens presentes nos programas de Portugal por categoria (%) 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Numa análise mais detalhada das fotografias relacionadas com a Vinha e com o vinho é 

possível perceber que as imagens das vinhas são as mais frequentes (36,2%), seguidas 

das imagens de provas de vinhos (28,5%). 
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Relativamente à categoria Cidade e Património, as imagens mais frequentes são aquelas 

que mostram as paisagens da localidade (51,2%), seguidas das imagens dos 

monumentos (21,2%) e das ruas (20%). 

Importa referir que o elemento humano aparece quase sempre associado às aulas de 

culinária e às provas de vinho, assim como nas refeições. Nas outras categorias o 

elemento humano não é tão frequente, valorizando-se mais imagens bucólicas das 

localidades e ruas, assim como das vinhas, das uvas, dos alimentos, das adegas e caves, 

entre outros. 

Numa avaliação das imagens por região, verifica-se que os programas que apresentam 

um maior número de fotografias associadas são os de Porto e Norte (42,7% do total) e 

Lisboa (21,3%) (Gráfico 5.7). 

Gráfico 5.7 – Número de fotografias por Região de Portugal (%) 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Em termos médios é o Alentejo que apresenta mais fotografias por programa (20,8 

fotografias), seguido do Porto e Norte com 19,3 fotografias. 

Analisando as categorias de imagens por região, pode-se perceber que no Porto e Norte 

as fotografias que mais se destacam são a cidade e património (29,1%), seguidas das 

vinhas e do vinho (24%), enquanto que por exemplo no Algarve, se destaca o 

alojamento (23,8%), a cidade e património (22,6%) e a comida empratada (17,4%) 

(Tabela 5.7). 

Tabela 5.7 – Imagens por região de Portugal por categoria 
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ALENTEJO 6,4% 12,3% 43,9% 8,0% 1,1% 4,3% 2,1% 19,8% 0,5% 1,6% 

ALGARVE 11,0% 5,2% 22,6% 17,4% 7,7% 4,5% 5,2% 23,9% 2,6% 0,0% 

LISBOA 3,5% 18,3% 47,0% 5,0% 1,5% 2,0% 2,5% 17,8% 0,5% 2,0% 

PORTO E NORTE 4,7% 24,0% 29,1% 7,9% 3,5% 2,0% 1,2% 25,2% 1,2% 1,2% 

Fonte: Elaboração própria 

5.3.1.5 Análise das imagens de vídeo dos programas para Portugal 

A observação realizada aos 37 programas para Portugal permitiu-nos perceber que 

apenas três programas tinham vídeos associados, num total de dez vídeos. Neste 

sentido foi realizada uma análise de conteúdos dos dez vídeos disponíveis, cujas 

imagens foram posteriormente codificadas de acordo com a lista previamente 

estabelecida (Tabela 5.5 apresentada no ponto 5.3 do estudo). 
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Numa fase seguinte, algumas das codificações, pelo número reduzido de observações, 

foram agrupadas em 8 categorias mais alargadas, algumas delas relacionadas com as 

categorias apresentadas na análise das atividades e análise das imagens. De todas as 

imagens de vídeo analisadas verifica-se que a categoria “Cidade e património” é aquela 

que apresenta uma maior percentagem (51,7%), seguida das imagens relativas à 

categoria “Refeições” com 17,2% e das “Vinhas e do vinho” (10,2%) (Gráfico 5.8). 

Gráfico 5.8 – Imagens de vídeo por categoria 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Tal como já havia sido identificado na análise das fotografias, as imagens relativas ao 

alojamento (exterior e interior) surgem em vários vídeos num total de 6,8% das 

imagens, assim como imagens relativas a pessoas (turistas) com 6,9% e de outras 

atividades não culinárias (como por exemplo atividades desportivas) com 6,9% 

também. 
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De acordo com a análise realizada verifica-se que todos os vídeos são apresentados em 

língua inglesa e que 80% são vídeos amadores que na maioria dos casos apresenta uma 

duração adequada. 

Em alguns casos os vídeos estão também disponíveis nas redes sociais YouTube, 

Facebook e Instagram, o que permite uma maior projeção dos mesmos para toda a 

comunidade. 

5.3.1.6 Análise dos reviews dos programas para Portugal 

Para complementar esta análise foi elaborada uma avaliação dos reviews que os 

participantes fizeram dos programas comercializados para Portugal nas plataformas 

Tour Radar, The International Kitchen, Zicasso, Edible Destinations by Epitourean e 

Book Culinary Vacations. No total foram recolhidos 107 reviews, o seu conteúdo foi 

analisado no Wordle.net, uma plataforma que permite avaliar a frequência das palavras 

utilizadas, criando nuvens com as vinte palavras mais frequentes. 

A figura seguinte apresenta a nuvem das vinte palavras mais mencionadas nestes 

reviews (Figura 5.1). Este instrumento varia o tamanho da letra conforme a frequência 

da mesma, desta forma as palavras com maior utilização estão mais realçadas na 

nuvem. 

Nos reviews relativos aos programas comercializados para Portugal as seis palavras 

mais mencionadas são “trip”, “Portugal”, “travel”, “agency”, “experience” e “great”. 
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Figura 5.1 – Nuvem de palavras relativas aos reviews dos programas comercializados para Portugal 
na Tour Radar, The International Kitchen, Zicasso, Edibles Destinations by Epitourean e Book 

Culinary Vacations 

 
Fonte: Elaboração própria com apoio do Wordle.net utilizando os reviews dos programas comercializados para Portugal nas 

plataformas Tour Radar, The International Kitchen, Zicasso, Edibles Destinations by Epitourean e Book Culinary Vacations 
 
 

5.3.2 A oferta internacional 

5.3.2.1 Análise da oferta de programas internacionais 

De forma a complementar a informação sobre os programas oferecidos para Portugal, 

foi realizada uma análise nas mesmas plataformas relativa à oferta de programas para 

outros países. A seleção dos países a analisar teve em consideração o principal foco do 

estudo, o turismo culinário e enológico, e o facto do Algarve integrar os países da Dieta 

Mediterrânica.  

Neste sentido foi dada uma especial atenção aos países concorrentes que também 

integram, tal como o Algarve, a Dieta Mediterrânica, a saber: Chipre, Croácia, Espanha, 

Grécia, Itália e Marrocos. Dado o volume e riqueza dos programas que se realizam em 

França, e uma vez que é um mercado muito bem estruturado do ponto de vista do 

turismo culinário e enológico, foi também adicionado ao leque de países a analisar 

(Tabela 5.8). 
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Tabela 5.8 – Oferta de programas de turismo culinário e enológico por agregador/país (maio 2018) 

PAÍS 
AGREGADORES 

TOTAL 
% DO TOTAL 

POR PAÍS 
IK TR GT BCV EDE FWV 

Chipre 0 0 0 1 0 0 1 0,1% 

Croácia 1 2 0 12 4 0 19 2,5% 

Espanha 6 7 2 70 4 3 92 11,9% 

França 25 6 9 106 8 5 159 20,5% 

Grécia 5 10 0 58 4 0 77 9,9% 

Itália 49 19 8 305 17 8 406 52,5% 

Marrocos 1 2 2 13 2 0 20 2,6% 

TOTAL 87 46 21 565 39 16 774 100,0% 

IK - The International Kitchen; TR – Tour Radar; GT – Gourmet on tour; BCV – Book culinary vacations; EDE – Edible 
Destinations by Epitourean; FWV – Food N’Wine Vacations 

Fonte: Elaboração própria a partir da inventariação de dados nos sítios da internet da The International Kitchen;  Tour Radar; 
Gourmet on tour; Book culinary vacations; Edible Destinations by Epitourean e Food N’Wine Vacations entre os dias 12 e 21 de 

maio de 2018 
 

Numa primeira análise aos dados apresentados na Tabela XX podemos verificar que os 

três países que apresentam uma maior oferta de programas são a Itália (52,5%), a 

França (20,5%) e a Espanha (11,9%). O número reduzido de ofertas para o Chipre 

(apenas 1 programa) levou a equipa de investigação a retirar este país da sua análise.  

Em termos de sítios da internet, os dados permitem-nos concluir que o agregador Book 

Culinary Vacations é o que aglutina um maior número de programas para os países em 

análise (565) pelo facto de apresentar programas organizados por empresas locais, 

servindo como intermediário. Em segundo lugar encontramos a The International 

Kitchen (87) e a Tour Radar (46).  
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Da análise às plataformas e agregador salientados anteriormente, conclui-se que seria 

impraticável aferir os 565 programas que surgem na Book Culinary Vacations, não só 

pelo número, como também pelo facto do processo de inventariação e codificação de 

atividades ser bastante moroso, podendo mesmo comprometer a concretização do 

estudo. Neste sentido foi decidido escolher, os sítios da internet que se encontram em 

2º e 3º lugar, em concreto a The International Kitchen e a Tour Radar.  

A escolha é justificada pelo facto destes sítios da internet oferecerem programas para 

os países que são focados no estudo e apresentarem atividades que vão ao encontro da 

definição de turismo culinário e enológico que norteia esta investigação, ou seja, 

programas que para além dos vários serviços turísticos (alojamento e transporte) e das 

várias atividades de lazer, oferecem aulas de culinária, visitas a adegas com provas de 

vinho, entre outras que permitem o turista aprender novas técnicas culinárias e 

enológicas dando-lhe a oportunidade de perceber e participar no processo de confeção 

e posterior degustação.  

Para além disto a grande maioria dos programas destes dois sítios da internet têm uma 

duração que varia entre os 4 e os 10 dias, que segundo as diretrizes da entidade 

contratante seriam aqueles mais indicados para a região do Algarve e logo os que 

deveriam ser mais focados no estudo. 

Do total de 133 programas propostos pela The International Kitchen e pela Tour Radar 

para a Croácia, Espanha, França, Grécia, Itália e Marrocos, foram num primeiro 

momento retirados aqueles que tinham uma duração abaixo dos 4 dias e acima dos 10 

dias, reduzindo a lista inicial para 126 programas.  

 



 
 

 

| 118 Estudo: Turismo culinário e enológico - Algarve  
Relatório final | setembro 2018 

Posteriormente e após observados o número final de programas por país verificou-se 

que dois países (Croácia e Marrocos) apresentavam apenas duas ofertas cada, o que 

seria insuficiente para analisar em detalhe e para comparar com os programas dos 

restantes países, tendo por isso sido também retirados do estudo. No final ficaram 

selecionados 122 programas em quatro países (Espanha, França, Grécia e Itália) (Anexo 

18). Posteriormente os programas foram agrupados em três categorias, programas de 

4-5 dias; 6-7 dias e 8-10 dias.  

Destes 122 programas, verifica-se que Itália e França congregam mais ofertas, com 

54,1% e 23% respetivamente, seguidos da Grécia com 12,3% e de Espanha com 10,7% 

do total (Gráfico 5.8). 

Gráfico 5.8 – Número de programas de turismo culinário e enológico por país (%) presentes na The 
International Kitchen e Tour Radar 

 
Fonte: Elaboração própria 
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Relativamente às regiões mais populares destacam-se em Itália as regiões da Toscânia, 

Lácio, Umbria e Campânia. Em França evidenciam-se as regiões de Provence/Cote 

D’Azur e Aquitaine, na Grécia as regiões de Atenas, Santorini e Salónica e em Espanha 

a região de Madrid, Catalunha e Andaluzia. 

Quando comparados os preços médios dos programas por país e por duração podemos 

verificar que existem algumas diferenças, sendo Espanha o país que apresenta 

programas com preços mais elevados, seguindo-se a França e a Itália (Tabela 5.9). 

Tabela 5.9 – Preço médio dos programas por país e duração 

PAÍS 
PREÇO MÉDIO DOS PROGRAMAS 

4-5 DIAS 6-7 DIAS 8-10 DIAS 

Espanha 1 956,90 € 2 900,00 € 2 957,00 € 

França 1 841,90 € 2 890,40 € 2 586,00 € 

Grécia 546,00 € 1 903,00 € 1 971,60 € 

Itália 1 877,30 € 2 858,80 € 2 771,40 € 
Fonte: Elaboração própria 

5.3.2.2 Análise dos organizadores de programas internacionais 

No decorrer da inventariação dos programas internacionais nas plataformas Tour Radar 

e The International Kitchen foi possível perceber que só a empresa Tour Radar 

apresentava informação das empresas organizadoras, tendo-se identificado treze 

organizadores associados aos programas identificados (Tabela 5.10). A plataforma The 

International Kitchen não permite identificar os organizadores, pelo que se depreende 

que todos os programas são organizados por si.  

Numa análise mais apurada pode-se perceber que as empresas organizadoras são na 

sua grande maioria operadores especializados em determinados mercados ou regiões 

de um mesmo país, conhecedores do local, das suas tradições, usos e costumes, o que 

permite aos participantes usufruírem de experiências memoráveis no destino.  
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Tabela 5.10 – Caracterização dos organizadores de programas para Itália, França, Grécia e Espanha comercializados na Tour Radar 

OPERADOR CARACTERIZAÇÃO 

 

Empresa sediada em Anglet, França, especializada em programas de turismo culinário e enológico para a Grécia.  

Nº PROGRAMAS COMERCIALIZADOS NO TOUR RADAR: 8 programas 
PAÍSES ENGLOBADOS NOS PROGRAMAS:  Grécia(8) 

 

 

Empresa sedeada em Londres especializada em pacotes personalizados e pacotes para grupos de pequena dimensão.  

Nº PROGRAMAS COMERCIALIZADOS NO TOUR RADAR: 63 programas 
PAÍSES ENGLOBADOS NOS PROGRAMAS: França(11); Reino Unido(10); Itália(7); 
Escócia(5); Irlanda(3); Bélgica(3); Alemanha(2); Espanha(2); Rússia(2); Portugal(2); 
Croácia(2); Suíça(2); Outros países da Europa (15) 
PRÉMIOS E DISTINÇÕES: 
 Best small coach holiday company | British Travel Awards 2017 
 Best Coach Holiday Company – Small | British Travel Awards 2016 
 Best Coach Holiday Company – Small | British Travel Awards 2015 

Nº DE REVIEWS DOS PROGRAMAS COMERCIALIZADOS: 12 reviews 
CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS NOS REVIEWS:  
 Acomodação: 4/5 
 Transportes: 4.5/5 
 Refeições: 4/5 
 Value for Money: 4/5 
 Guia: 4.5/5 

 

Empresa sedeada nas Astúrias, Espanha, especializada em programas personalizados de turismo culinário e enológico no Norte de 
Espanha. 

Nº PROGRAMAS COMERCIALIZADOS NO TOUR RADAR: 5 programas 
PAÍSES ENGLOBADOS NOS PROGRAMAS: Espanha(5) 
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Empresa sedeada em Londres que oferece programas baseados em experiências memoráveis com apoio de vários parceiros locais 
que permitem uma oferta variada e integrada de serviços. 

Nº PROGRAMAS COMERCIALIZADOS NO TOUR RADAR: 623 programas 
PAÍSES ENGLOBADOS NOS PROGRAMAS: Europa (226), Asia(124), América Latina(70), 
África(65), América do Norte(27) 
PRÉMIOS E DISTINÇÕES:           
 International Tour Operator of the Year | TOFTigers Wildlife Tourism 2016 
 Most Multiplatform | The Guardian & Observer Travel Awards 2016 
 National Geographic Survey badge | Best Adventure Travel Company  
 Highly Commended - Top Tour Operator | Wanderlust Travel Awards 2010 
 Silver - Best Tour Operator | British Travel Awards 2010, 2009 
 National Geographic's Traveller Magazine's 'Tours of a Lifetime' 2012, 2010 
 Best Overall Special Interest Tour Operator | British Travel Awards 

2012 
 Most Open & Honest | The Guardian & Observer Travel Awards 2016 
 Nominee - World Travel Awards | World's Leading Green Tour Operator 2013, 

2014, 2015 
 Sunday Times Travel Editors Award | Nepal Earthquake Appeal 2015 
 Best Escorted Adventure Holiday Company Medium | British Travel Awards 

2015, 2016 

Nº DE REVIEWS DOS PROGRAMAS COMERCIALIZADOS: 115 reviews 
CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS NOS REVIEWS 
 Acomodação: 4/5 
 Transportes: 4.5/5 
 Refeições: 4/5 
 Value for Money: 4/5 
 Guia: 4.5/5 

 

Empresa sedeada em Londres especializado em programas para o Egipto, Turquia, Croácia e Grécia. Oferece programas de coach 
tour por toda a Europa, cruzeiros na Croácia e viagens de grupo na Turquia e Egipto.  

Nº PROGRAMAS COMERCIALIZADOS NO TOUR RADAR: 61 programas 
PAÍSES ENGLOBADOS NOS PROGRAMAS: Itália(23), Reino Unido(22), França(17), Suiça(17, 
Alemanha(17), Holanda(17), África do Sul(3) e Egipto(2) 
PRÉMIOS E DISTINÇÕES:          
 Guide of the Year 2014 | Tour Radar 

Nº DE REVIEWS DOS PROGRAMAS COMERCIALIZADOS: 1453 reviews 
CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS NOS REVIEWS 
 Acomodação: 4/5 
 Transportes:4.5/5 
 Refeições:4/5 
 Value for Money: 4.5/5 
 Guia: 4.5/5 
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Empresa sedeada em Hampshire, RU,  que oferece programas de aventura para grupos de pequena dimensão.  

Nº PROGRAMAS COMERCIALIZADOS NO TOUR RADAR: 745 programas 
PAÍSES ENGLOBADOS NOS PROGRAMAS: Europa(182), Ásia(210), (América Latina(90), 
África(84) e América do Norte(28)           

Nº DE REVIEWS DOS PROGRAMAS COMERCIALIZADOS: 4 reviews 
CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS NOS REVIEWS 
 Acomodação: 3.5/5 
 Transportes: 4/5 
 Refeições: 4/5 
 Value for Money: 3.5/5 
 Guia: 4.5/5 

 

Plataforma de comercialização que oferece programas baseados em experiências memoráveis com apoio de vários parceiros locais 
e  que deste modo permitem uma oferta variada e integrada de serviços. 

Nº PROGRAMAS COMERCIALIZADOS NO TOUR RADAR: 9 programas 
PAÍSES ENGLOBADOS NOS PROGRAMAS: Itália (4), França (3), Espanha (1) e Portugal (1) 

Nº DE REVIEWS DOS PROGRAMAS COMERCIALIZADOS: 10 reviews 
CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS NOS REVIEWS 
 Acomodação: 5/5 
 Transportes: 5/5 
 Refeições: 5/5 
 Value for Money: 5/5 
 Guia: 5/5 
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Empresa sedeada em Melbourne, Austrália, especializada em viagens para pequenos grupos e para Solo travellers. Aposta em 
programas com atividades muito conectadas com a comunidade local, procurando estabelecer a ponte entre os participantes e os 
vários parceiros locais com a expetativa de oferecer pacotes únicos e memoráveis. 

Nº PROGRAMAS COMERCIALIZADOS NO TOUR RADAR: 1035 programas 
PAÍSES ENGLOBADOS NOS PROGRAMAS: Itália(42), Croácia(33), Espanha(22), 
Hungria(19), França(17), Turquia(16), Eslovénia(16), Alemanha(15), Polónia(15), 
Grécia(13), Outros países da Europa 
PRÉMIOS E DISTINÇÕES:          

 Africa Most Amazing Tour | Tour of the Year 2012 Africa 
 Wanderlust World Guide Award – Gold 2017 
 Winner, Preservation Category, Conde Nast Traveler World Saver Awards 

2012 

Nº DE REVIEWS DOS PROGRAMAS COMERCIALIZADOS: 1330 reviews 
CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS NOS REVIEWS 
 Acomodação: 4/5 
 Transportes:4.5/5 
 Refeições:4/5 
 Value for Money: 4.5/5 
 Guia: 4.5/5 

 

Empresa sedeada em Lefkas, Grécia, especializada em programas de Turismo culinário e enológico na Grécia.  

Nº PROGRAMAS COMERCIALIZADOS NO TOUR RADAR: 11 programas 
PAÍSES ENGLOBADOS NOS PROGRAMAS: Grécia(11) 

 

 

Empresa sedeada em Ascoli Piceno, Itália, especializada em programas de turismo culinário e enológico em Marche e Abruzzo, Itália. 
Todos os programas têm um conjunto de atividades que visam oferecer experiências memoráveis relacionadas com a vida em Itália. 

Nº PROGRAMAS COMERCIALIZADOS NO TOUR RADAR: 6 programas 
PAÍSES ENGLOBADOS NOS PROGRAMAS: Itália(6) 

Nº DE REVIEWS DOS PROGRAMAS COMERCIALIZADOS: 52 reviews 
CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS NOS REVIEWS 
 Acomodação: 5/5 
 Transportes: 5/5 
 Refeições:5/5 
 Value for Money: 5/5 
 Guia: 5/5 



 
 

 

| 124 Estudo: Turismo culinário e enológico - Algarve  
Relatório final | setembro 2018 

 

Empresa sedeada em Perugia, Itália, especializada em programas de turismo culinário e enológico na Região da Umbria, Itália. 
Oferece pacotes sazonais baseados em eventos locais e festividades religiosa que celebrem a história da Umbria e as suas comidas. 

Nº PROGRAMAS COMERCIALIZADOS NO TOUR RADAR: 7 programas 
PAÍSES ENGLOBADOS NOS PROGRAMAS: Itália(7) 

Nº DE REVIEWS DOS PROGRAMAS COMERCIALIZADOS: 10 reviews 
CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS NOS REVIEWS 
 Acomodação: 5/5 
 Transportes: 5/5 
 Refeições: 5/5 
 Value for Money: 5/5 
 Guia: 5/5 

 

Operador turístico baseado em San Gwann, Malta, que organiza pacotes nas Ilhas de Malta e Gozo e em Itália.  

Nº PROGRAMAS COMERCIALIZADOS NO TOUR RADAR: 17 programas 
PAÍSES ENGLOBADOS NOS PROGRAMAS: Itália(13), Malta(4) 

Nº DE REVIEWS DOS PROGRAMAS COMERCIALIZADOS: 21 reviews 
CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS NOS REVIEWS 
 Acomodação: 4/5 
 Transportes: 4.5/5 
 Refeições: 4/5 
 Value for Money: 4.5/5 
 Guia: 4.5/5 

 

Empresa sedeada em Sidney, Austrália, especializada em férias ativas, que combinam passeios de bicicleta com passeios pedestres 
em vários países europeus. Oferecem diversas atividades ao longo dos percursos com apoio de vários parceiros locais que permitem 
uma oferta variada e integrada de serviços. 

Nº PROGRAMAS COMERCIALIZADOS NO TOUR RADAR: 428 programas 
PAÍSES ENGLOBADOS NOS PROGRAMAS: França(106), Itália(70), Espanha(46), Reino 
Unido(35), Alemanha(32) e Áustria(30) 
PRÉMIOS E DISTINÇÕES:           

Nº DE REVIEWS DOS PROGRAMAS COMERCIALIZADOS: 60 reviews 
CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS NOS REVIEWS 
 Acomodação: 4.5/5 
 Transportes:4.5/5 
 Refeições: 4.5/5 
 Value for Money: 4.5/5 
 Guia: 4.5/5 

Fonte: Elaboração própria a partir das informações recolhidas na plataforma Tour Radar em 24/07/2018
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5.2.2.3 Análise de atividades integradas nos programas internacionais 

Quando avaliados os 122 programas foi possível perceber que os mesmos integram 

atividades muito distintas, podendo algumas ser encontradas em diferentes 

programas, ainda que em contextos distintos, como por exemplo as aulas de culinária, 

visitas a monumentos ou até mesmo provas de vinho.  

Neste sentido, e com o intuito de aferir o peso que cada atividade apresenta na 

totalidade dos programas, foi realizada uma análise exaustiva do conteúdo de cada um 

dos 122 programas e atribuída uma codificação, de acordo com uma listagem de 43 

códigos previamente estabelecida. No total foram codificadas 2007 atividades. 

Numa fase posterior e depois de avaliadas e codificadas as 2007 atividades presentes 

nos 122 programas, verificou-se que existiam alguns códigos que registavam poucas 

ocorrências ou que integravam atividades que poderiam ser agrupadas numa mesma 

categoria, como por exemplo a existência de vários códigos relativos a experiências 

gastronómicas em ambientes típicos, em concreto restaurantes, tascas, bodegas, 

tratórias, street food, entre outros. Nestas situações optou-se por agrupar numa só 

categoria todas estas atividades, o que permite também avaliar de forma mais correta 

o seu peso no total das 2007 atividades presentes nos programas.  

No total esta análise permitiu o agrupamento dos 43 códigos em 17 categorias de 

atividades, tal como explicado no ponto 5.3 deste estudo e na Tabela 5.3. 

De modo a realizar uma análise mais apurada, os 122 programas foram agrupados por 

duração, 4-5 dias, 6-7 dias e 8-10 dias, de forma a que o peso das atividades pudesse ser 

avaliado em separado e por comparação entre si (Gráfico 5.9). 
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Gráfico 5.9 – Programas de turismo culinário e enológico propostos pela The International Kitchen 
e Tour Radar por duração (%) 

 
Fonte: Elaboração própria a partir da análise de programas da The International Kitchen e a Tour Radar 

 

Um primeiro dado relevante é o do número médio de atividades por programa de 

acordo com a sua duração (Gráfico 5.10), que como seria expectável, vai aumentando à 

medida que o número de dias de programa também é mais elevado, sendo que pelo 

facto de existir mais tempo os organizadores propõem atividades diferenciadas e 

criativas, não se limitando às aulas de culinária, provas de vinho, passeios ou visitas 

variadas.  

A título de exemplo podemos salientar o programa Northern Spain Real Food Adventure 

(Tour Radar), um programa de 10 dias que integra diferentes cidades espanholas e onde 

os participantes podem visitar diversos mercados, tais como o Mercado de Santa 

Catarina em Barcelona, adquirir produtos para um piquenique no Mercado de Logrono 

en San Sebastian, comprar produtos para uma Masterclass em cozinha Basca nos 

mercados de Bretxa ou Sant Martin em San Sebastian, ou até mesmo visitar um 

mercado para fotografar as bancadas de fruta artisticamente arrumadas. 
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Gráfico 5.10 – Programas de turismo culinário e enológico propostos pela The International Kitchen 
e Tour Radar por duração (%) 

 
Fonte: Elaboração própria a partir da análise de programas da The International Kitchen e a Tour Radar 

 

Quando avaliadas as atividades que compõem os programas propostos e depois de 

todas agrupadas em categorias, podemos verificar que as seis que se destacam na 

totalidade dos programas avaliados são as atividades culturais e patrimoniais (21%), as 

experiências gastronómicas em ambientes típicos (17,4%), as aulas de culinária (15,3%), 

provas de vinho (8,2%), passeios pelo património natural e rural (7,5%) e visitas a 

adegas e caves (7,4%).  

Embora com menor valorização outras atividades muito relacionadas com as tradições 

locais/regionais são igualmente integradas nestes programas, como por exemplo as 

atividades na quinta (3,5%), prova de produtos artesanais (2,8%), visitas mercados 

locais (2,7%), bem como as visitas a produtores de queijo/charcutarias (2,1%) e a prova 

destes mesmos produtos (2,2%) (Gráfico 5.11).
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Gráfico 5.11 – Atividades por categoria que integram os 122 programas de Turismo culinário e enológico  
(The International Kitchen e Tour Radar) 

 
Fonte: Elaboração própria 
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Ao comparar estes dados pela duração dos programas podemos perceber que existem 

algumas oscilações no peso das atividades anteriormente referidas, com principal 

destaque para os programas de 4-5 dias onde as atividades culturais e patrimoniais 

assumem um valor superior (21,9%). No caso dos programas de 6-7 dias as atividades 

que apresentam um valor superior à média geral são as aulas de culinária (17,3%) e as 

visitas a adegas e caves (8,2%).  

Relativamente aos programas de 8-10 dias existe uma diminuição no valor relativo às 

aulas de culinária (12,3%) e experiências gastronómicas em ambientes típicos (16%) 

quando comparado com a média geral, existindo uma valorização superior nos passeios 

pelo património natural e rural (9,2%), prova de produtos artesanais (5,5% contra os 

2,8% da média geral), assim como as atividades na quinta (4,3% contra os 3,5% da 

média geral).  

Esta situação pode ser explicada pelo facto de os programas terem uma maior duração, 

suscitando desde logo a procura de outras atividades que não as mais comuns, para 

além de que os programas de maior duração integram também vários momentos em 

que os participantes têm tempo livre, sem que sejam integradas refeições ou 

atividades, de forma a que possam desfrutar dos locais da forma que melhor 

entenderem. 

De forma a avaliar no geral as atividades apresentadas nos programas, foram criadas 5 

dimensões mais generalistas para que se possa aferir o seu peso nos programas em 

análise.  
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Quando analisadas as várias atividades dos programas avaliados já associadas às 

dimensões anteriormente referidas, pode-se verificar que aquelas que mais se 

destacam no geral são as dimensões “Saborear” e de “Passear”, com 32,6% e 28,5% 

respetivamente, assumindo a dimensão “Saborear” uma expressão superior nos 

programas de 8-10 dias, com um valor de 35,5% (Gráfico 5.12). 

 

Gráfico 5.12 – Distribuição das várias atividades dos programas de Turismo culinário e enológico 
por Dimensão (%) 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

As dimensões “Aprender” e “Visitar” têm uma menor representatividade quando 

comparadas com as anteriores, mas são sem dúvida o principal motivo para a 

deslocação dos participantes, uma vez que encerram em si toda a componente do 

“Aprender a fazer”, com aulas de culinária e técnicas de manuseio de diferentes 

utensílios (facas, panelas, máquinas de corte, entre outros), assim como as várias visitas 

técnicas a diferentes realidades culinárias e enológicas que complementam os 

programas. 
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Importa realçar a dimensão “Partilhar”, que embora seja a menos predominante, já 

apresenta um valor acima dos 5% do total das atividades, sendo um elemento 

interessante pela ligação à comunidade local, as suas tradições, usos e costumes 

(Tabela 5.11). 

Tabela 5.11 – Atividades dos programas internacionais por Dimensão e Duração dos programas (%) 

DIMENSÕES E CATEGORIAS 
DURAÇÃO DO PROGRAMA 

GERAL 4-5 DIAS 6-7 DIAS 8-10 DIAS 

Aprender 15,3% 10,6% 20,3% 16,4% 

Aulas de culinária 15,3% 10,6% 20,3% 16,4% 

Passear 28,5% 26,2% 28,6% 33,5% 

Atividades culturais e patrimoniais 21,0% 17,8% 22,9% 24,7% 

Passeios pelo património natural e rural 7,5% 8,4% 5,7% 8,8% 

Degustar 8,6% 10,8% 7,3% 6,0% 

Prova de bebidas tradicionais 0,4% 0,6% 0,4% 0,0% 

Provas de vinho 8,2% 10,2% 6,9% 6,0% 

Saborear 24,1% 26,2% 21,4% 24,4% 

Experiência gastronómica em ambientes típicos 17,4% 16,4% 17,3% 19,7% 

Prova de produtos artesanais 4,5% 6,3% 3,0% 3,1% 

Prova de queijos e charcutarias 2,2% 3,4% 1,1% 1,6% 

Visitar 14,6% 14,8% 15,6% 12,2% 

Visita a adegas e caves 7,4% 8,4% 7,3% 5,5% 

Visita a fábricas de outras bebidas 0,4% 0,5% 0,4% 0,3% 

Visita a mercados locais 2,7% 2,8% 2,7% 2,3% 

Visita a produtores de queijo e charcutaria 2,1% 1,1% 3,1% 2,6% 

Visitas a fábricas de produtos alimentares 1,9% 2,0% 2,0% 1,6% 

Viver 9,0% 11,4% 6,9% 7,5% 

Viver como um residente 2,5% 2,4% 2,7% 2,3% 

Experiências nas vinhas 2,2% 3,5% 1,1% 1,6% 

Atividades na quinta 3,5% 4,4% 2,6% 3,1% 

Viver as tradições 0,8% 1,1% 0,5% 0,5% 

Fonte: Elaboração própria 
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5.2.2.4 Análise das imagens fotográficas dos programas internacionais 

A observação realizada aos 122 programas internacionais permitiu-nos perceber que 

todos eles (tal como nos programas para Portugal apresentados no ponto 5.2.1.4) 

integravam fotografias a cores alusivas ao programa. Uma análise atenta de todas as 

2080 fotografias disponíveis permitiu uma codificação de cada imagem de acordo com 

a lista previamente estabelecida (Tabela 5.4 apresentada no ponto 5.3 do estudo). 

Posteriormente, e tal como tinha ocorrido com as imagens para os programas em 

Portugal, todas as codificações foram agrupadas em 12 categorias mais abrangentes, 

tal como havia sido descrito no ponto 5.3.2.3 do estudo. 

Em média cada programa apresentava cerca de 17 fotografias, sendo que no geral dos 

programas, as categorias com maior destaque são aquelas relacionadas com imagens 

dos alojamentos (33,4%), a cidade e património (21,8% do total), seguidas de 

fotografias relativas a aulas de culinária (11,3%) (Gráfico 5.13). 

Gráfico 5.13 – Imagens presentes nos programas internacionais por categoria (%) 

 

Fonte: Elaboração própria 

 



 
 

 

| 133 Estudo: Turismo culinário e enológico - Algarve  
Relatório final | setembro 2018 

Numa avaliação das imagens por país, verifica-se que os programas que apresentam 

um maior número médio de fotografias por programas são os de Itália (19 imagens) e 

França (16,6 imagens) (Gráfico 5.14). 

Gráfico 5.14 – Número médio de fotografias por programas (Internacional) 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Analisando as categorias de imagens por país, pode-se perceber que em Itália as 

imagens mais frequentes são aquelas relacionadas com o alojamento (35,5%), seguidas 

das fotografias da cidade e património (21,3%) e aulas de culinária (11,6%). Para a 

Espanha destacam-se as imagens da cidade e património (31,7%), alojamento (19,5%) 

e comida empratada (19%).  

Em França o alojamento também apresenta o valor mais elevado (35,5%), seguido da 

cidade e património (18,7%) e comida empratada (12,5%). Nos programas para a 

Grécia, as imagens mais frequentes são as do alojamento (28,6%), seguidas daquelas 

relacionadas com a cidade e património (22,1%) e aulas de culinária (18,2%) (Gráfico 

5.15). 
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Gráfico 5.15 – Número médio de fotografias por programas (Internacional) 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Quando desagregada a categoria Cidade e património podemos constatar que as 

fotografias de paisagem das localidades são mais frequentes nos programas das Grécia 

(85,3%) e Itália (63,8%), enquanto que as imagens relativas a monumentos são mais 

utilizadas nos programas de Espanha (33,8%) e França (19,5%).  

Relativamente às imagens que apresentam as ruas das localidades, estas são mais 

frequentes nos programas de França (36,8%) e Itália (21,6%) (Gráfico 5.16). 
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Gráfico 5.16 – % de fotografias relacionadas com Cidade e património por país 

 
Fonte: Elaboração própria 

 
 

5.2.2.5 Análise das imagens de vídeo dos programas internacionais 

Para complementar a análise dos programas internacionais, e tal como já havia 

acontecido para os programas para Portugal, foi efetuada uma análise de conteúdo aos 

vídeos disponíveis nos 122 programas internacionais inventariados. 

Esta avaliação permitiu-nos perceber que apenas trinta e quatro programas tinham 

vídeos associados, num total de 111 vídeos. Os programas que apresentam um maior 

número de vídeos são os de Itália (65,8%) e de Espanha (22,5%) (Gráfico 5.17). 

Verifica-se que todos programas internacionais que disponibilizam vídeos utilizam a 

língua inglesa como idioma principal. Dos 111 vídeos apresentados cerca de 22,5% são 

vídeos amadores e os restantes vídeos profissionais e cativantes, com uma música 

adequada e imagens de qualidade. Cerca de 72% apresentam uma duração adequada a 

este tipo de vídeo promocional. 
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Gráfico 5.17 – Distribuição dos vídeos presentes nos programas internacionais de turismo culinário 
e enológico por país 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

 
Da análise às imagens que integram cada um dos vídeos, e de acordo com as 

codificações apresentadas anteriormente no ponto 5.2 na Tabela 5.5, verifica-se que 

aquelas relativas a “Cidade e Património” são as mais frequentes (38,2%), seguidas das 

imagens alusivas a “Refeições” (14,6%) e “Pessoas” (12,1%) (Gráfico 5.18). 

Gráfico 5.18 – Imagens dos vídeos por categoria (Programas Internacionais) 

 
Fonte: Elaboração própria 
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Quando avaliados estes dados por país verificam-se algumas diferenças, com principal 

destaque para as imagens alusivas a “Cidade e Património” que são as mais frequentes 

nos vídeos relativos a todos os programas, seguidas dos vídeos referentes a “Refeições” 

em Espanha, outros relativos a “Vinhas e o vinho” e “Atividades não culinárias” na 

França, e ainda os vídeos relativos a “Pessoas” para os programas de Itália e Grécia 

(Gráfico 5.19). 

Ao contrário das imagens fotográficas, as imagens relativas ao alojamento (exterior e 

interior) não são muito frequentes nos vídeos dos programas internacionais.  

Gráfico 5.19 – Vídeos presentes nos programas internacionais de turismo culinário e enológico por 
categoria 

 

 
Fonte: Elaboração própria 
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Relativamente às duas plataformas (The International Kitchen e Tour Radar), aquela 

que apresenta um maior número de vídeos é a Tour Radar (76,6%), apesar de ser a 

plataforma onde foram identificados menos programas (39 programas de um total de 

122). 

Esta plataforma já se havia destacado também pela sua forte presença nas redes 

sociais, onde se destaca o YouTube (98 vídeos) e o Facebook (560.515 seguidores). 

5.3.2.6 Análise dos reviews dos programas internacionais 

Para complementar esta análise foi elaborada uma avaliação dos reviews que os 

participantes fazem dos programas comercializados. Após analisadas as plataformas 

Tour Radar e The International Kitchen foi possível perceber que muitos dos programas 

comercializados e que são alvo de análise neste estudo, apresentam reviews efetuados 

pelos participantes. No total foram inventariados 499 reviews, 90 na plataforma Tour 

Radar e 409 na plataforma The International Kitchen.  

Para analisar o conteúdo destes reviews e aferir quais as palavras mais frequentemente 

mencionadas, foi utilizado o Wordle.net que nos permitiu avaliar a frequência das 

palavras utilizadas, criando nuvens com as vinte palavras mais frequentes. 

Esta análise, apesar de simples, é relevante uma vez que ao destacar as palavras mais 

mencionadas pelos turistas que compraram os programas de turismo culinário e 

enológico, pode igualmente salientar quais aquelas que devem ser tidas em 

consideração na promoção e na delineação de estratégias de marketing destes 

programas.  
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As figuras seguintes apresentam os resultados através do Wordle para os reviews dos 

programas da plataforma Tour Radar (Figura 5.2) e The International Kitchen (Figura 

5.3). Este instrumento varia o tamanho da letra conforme a frequência da mesma, desta 

forma as palavras com maior utilização estão mais realçadas na nuvem. 

Figura 5.2 – Nuvem de palavras relativas aos reviews dos programas comercializados na Tour Radar 

 
Fonte: Elaboração própria com apoio do Wordle.net utilizando os reviews dos programas internacionais comercializados na Tour 

Radar 

 

Figura 5.3 – Nuvem de palavras relativas aos reviews dos programas comercializados na The 
International Kitchen 

 
Fonte: Elaboração própria com apoio do Wordle.net utilizando os reviews dos programas internacionais comercializados na The 

International Kitchen 
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Nos reviews relativos aos programas comercializados na Tour Radar as seis palavras 

mais mencionadas são “tour”, “guide”, “trip”, “time”, “food” e “good”. 

Nos reviews dos programas da The International Kitchen as palavras que se destacam 

são “cooking”, “class”, “trip”, “experience”, “great” e “time”. 

Nestes dois grupos de seis palavras as que se repetem, ainda que posicionadas de forma 

distinta, são “trip” e “time”.  
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6. ANÁLISE DA PROCURA 

Para complementar o estudo do turismo culinário e enológico apresentam-se de 

seguida algumas considerações e dados estatísticos sobre a procura, relativos a seis 

mercados emissores, a saber: Alemanha, Espanha, França, Irlanda, Itália e Reino Unido. 

Os dados apresentados têm por base um estudo realizado na primavera de 2016 pela 

WFTA (2016a e 2016b), denominado de Food Monitor 201622, um estudo abrangente 

efetuado on-line e que reúne a resposta de 1329 turistas residentes ou cidadãos da 

Alemanha, Espanha, França, Irlanda, Itália e Reino Unido, que realizaram pelo menos 

uma viagem com pernoita num destino a mais de 80 km de distância do local habitual 

de residência. 

Este estudo tinha como objetivo aferir as atitudes dos turistas face à culinária e 

enologia, comportamentos durante a viagem e tipo de atividades procuradas ao longo 

do período de férias. 

Um estudo de Smith & Costello (2009) refere que os turistas culinários viajam 

normalmente em casal, têm formação académica, gastam mais do que os outros 

turistas culturais, ficam mais tempo no destino e preferem hotéis. As suas principais 

motivações são ter oportunidade para descansar, relaxar e desfrutar de pequenos 

prazeres associados a interesses pessoais. 

 

                                                                    
22 O Food Monitor 2016 inclui igualmente a recolha de dados na Austrália, China, Índia, México e EUA. 
Uma vez que o presente estudo se foca essencialmente na Europa, só foram observados os resultados 
relativos aos mercados europeus, a saber: Alemanha, Espanha, França, Irlanda, Itália e Reino Unido, que 
também constituem mercados emissores de turistas para o Algarve. 
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6.1 Perfil do turista culinário e enológico 

 De acordo com os dados recolhidos pela WFTA (2016a e 2016b) os denominados 

turistas culinários e enológicos são predominantemente pessoas do género masculino 

(56,6%), casados (48,3%), possuem o ensino universitário (54,5%) e integram a geração 

Millenials (39,5%), ou seja, são indivíduos que nasceram entre 1981 e 1998. 

Nos últimos 12 meses visitaram pelo menos um país estrangeiro (82,5%), sendo que 

52,9% fizeram mais de cinco viagens nos últimos 12 meses. 

Nestas viagens as experiências culinárias/gastronómicas que foram mais frequentes 

foram a ida a restaurantes para usufruir de uma experiência memorável (53,5%) ou 

comer street food (40,9%). A visita a mercados de produtores (39,3%) e as visitas a 

quintas (22,2%) ou festivais gastronómicos (19,3%) foram igualmente atividades que 

destacam nas suas férias. Apenas 7,9% referiu ter participado numa aula de culinária. 

Cerca de 80% refere ter usufruído de uma refeição num restaurante local onde provou 

comida típica. 

Relativamente a experiências enológicas, as mais frequentes em período de férias 

foram a visita a adegas e caves (27%) e a participação em festivais de vinho (17%) ou de 

cerveja (15%). Sobre a motivação atribuída à gastronomia e vinho no momento de 

escolha do destino os inquiridos referem que numa escala de 1 a 10 a mesma foi de 6,67 

pontos, ou seja, uma valorização positiva. 

Questionados sobre quais as atividades que os motivaram a visitar o destino, cerca de 

54% refere a possibilidade de saborear a gastronomia local e provar as bebidas típicas, 

enquanto que 24% refere o facto de poder participar num festival gastronómico, de 

cerveja ou de vinho e também de poder visitar adegas e caves (24%). 
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As principais fontes de informação que motivaram a visita ao destino foram os amigos 

(69%), os sítios da internet de reviews online (43%) e as revistas de viagens ou cadernos 

temáticos de viagens em jornais (36%). 

Para além destas atividades os inquiridos referiram que numa escala de 1 a 5 valorizam 

mais como atividades a realizar durante as férias, os passeios a pé ou de carro (4,38 

pontos em 5), visita a atrações culturais e históricas (4,27 pontos em 5) e o shopping (3,5 

pontos em 5). Igualmente referem que durante o período de férias têm o hábito de 

gastar mais dinheiro em gastronomia e vinhos (4,02 pontos), uma vez que acreditam 

que as experiências gastronómicas e enológicas que possam ajudar a entender melhor 

a cultura do local (4.00 pontos). 

Destaca-se ainda o facto da gastronomia local e os vinhos constituírem souvenirs ou 

prendas para levar para casa (valorizado com 3,8 em 5), sendo que os produtos 

consumidos durante a viagem constituem boas memórias (4,02 pontos). 

No geral os inquiridos valorizam de forma positiva a gastronomia e enologia para criar 

boas impressões do local (4,11 pontos) e uma das motivações para recomendarem o 

destino (4,07 pontos). 

De acordo com a WFTA (2016a), quando se comparam os turistas culinários e 

enológicos a outros turistas de lazer verifica-se que estes valorizam mais determinados 

aspetos, em concreto: 

 Maior importância atribuída à gastronomia e vinho na seleção do destino; 

 Maior probabilidade de beberem cervejas e vinhos locais durante a viagem; 

 Maior probabilidade de partilharem experiências de viagem na social media; 

 Maior vontade de participarem em outras atividades durante a viagem; 
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 Acreditarem que as experiências gastronómicas e enológicas ajudam no melhor 

entendimento da cultura local; 

 Maior probabilidade de comprarem produtos gastronómicos e bebidas para 

consumirem em casa ou para oferecerem como prendas; 

 Maior probabilidade de regressar ao destino onde tiveram experiências 

gastronómicas e enológicas positivas; 

 Maior probabilidade para adquirirem no seu local de residência produtos 

alimentares e bebidas que tenham consumido durante as suas férias. 

Numa análise detalhada dos gastos de um turista culinário americano por dia23, a WFTA 

(2016a) refere os gastos se dividem em alojamento (31,8%), comidas e bebidas (20,8%), 

entretenimento e cultura (15,5%), shopping (15,7%), transportes no destino (8,1%) e 

outros gastos (8,1%) num total de cerca de 500 euros, valor acima daquele que é gasto 

pelo turista de lazer comum americano (cerca de 425 euros por dia). 

 

6.2 Perfis Psicoculinários 

De acordo com os perfis psicoculinários propostos pela WFTA (2016a), que haviam sido 

discutidos no ponto 2.4 deste estudo, podemos verificar que os dados recolhidos nos 

levam a perceber que cerca de 46% está integrado no perfil “Autêntico”, seguido do 

“Eclético” (44%) e do Localista (35%) (Tabela 6.1). 

 

 

                                                                    
23 Dados do Food travel monitor apresentados em dólares americanos, que foram convertidos em euros 
para este estudo. 
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Tabela 6.1 – Dados sobre o perfil psicoculinário dos inquiridos 

PERFIL PSICOCULINÁRIO DADOS DO QUESTIONÁRIO 

Autêntico 46% 

Eclético 44% 

Localista 35% 

Social 30% 

Inovador 23% 

Poupado 22% 

Aventureiro 19% 

Gourmet 18% 

Orgânico 17% 

Ambience/Atmosfera 15% 

Noviço 14% 

Trendy 11% 

Vegetariano 8% 

Fonte: Elaboração própria a partir de WFTA (2016a) e WFTA (2016b) 

É interessante perceber, pelos dados apresentados, que a maior percentagem está nos 

turistas com um perfil de “Autêntico”, ou seja pessoas que procuram comidas e bebidas 

preparadas de acordo com as tradições locais e segundo as receitas originais. Este perfil 

vem ao encontro de alguns dos conceitos teóricos discutidos no ponto 2 deste estudo e 

que referem a ligação do turista à cultura do local quando procura experiências 

culinárias e enológicas e acima de tudo conhecer de perto as tradições de um povo, as 

suas raízes, usos e costumes. 

Em segundo lugar surge o perfil “Eclético”, que se refere a turistas que procuram 

experiências variadas e que gostam de saborear comidas diferentes, por vezes até 

opostas em termos de paladares ou confeção (ex: comida local num dia e chinesa no 

dia seguinte). 
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No terceiro lugar encontramos o perfil “Localista”, ou seja, pessoas que querem ter 

experiências gastronómicas e enológicas em restaurantes e bares locais, de forma a 

terem uma vivência distinta e muito próxima do local onde se encontram. 

No quarto lugar surge o perfil “Social”, associado a um turista que procura um local 

onde possa conviver, conversar, socializar com amigos e familiares, mas também com 

residentes locais. 

Juntando as características destes quatro perfis, conseguimos traçar quase o perfil de 

comportamento de um turista culinário e enológico, ou seja, quer comer o autêntico, 

de forma variada e distinta, em locais típicos e onde posso socializar com amigos, 

familiares e residentes. 

Numa análise mais detalhada, a WFTA (2016a) apresenta uma relação entre os perfis 

psicoculinários e as gerações Boomers, Geração X e Millenials (Tabela 6.2). 

Tabela 6.2 – Cinco perfis psicoculinários mais comuns por geração 

PERFIS 
BOOMERS GERAÇÃO X MILLENNIALS 

(1946/1964) (1965/1980) (1981/1998) 

Perfil 1 Autêntico (51%) Autêntico (52%) Eclético (42%) 

Perfil 2 Eclético (49%) Eclético (44%) Autêntico (40%) 

Perfil 3 Localista (45%) Localista (39%) Social (30%) 

Perfil 4 Social (30%) Social (29%) Inovador (27%) 

Perfil 5 Poupado (23%) Inovador (21%) Localista (25%) 

Fonte: WFTA (2016a) 
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É interessante perceber pelos dados apresentados pela WFTA (2016a) que em termos 

de geração existem diferenças, sendo que os Millenials se distinguem das restantes, ao 

apresentarem um perfil mais eclético, autêntico e social, ou seja, procuram 

experiências distintas do ponto de vista gastronómico e enológico, mas que sejam 

autênticas e que permitam uma socialização e convivência com amigos, familiares e 

residentes locais. 

O mesmo estudo aponta que os inquiridos que integram a geração Boomers são em 

42% dos casos turistas culinários, enquanto que nas duas gerações seguintes (Geração 

X e Millenials) são numa maior proporção, ou seja, 52%. 

 

6.3 Perfil dos Turistas culinários e enológicos por nacionalidade 

Para complementar a análise da procura, apresentamos de seguida alguns dados relativos ao 

perfil do turista culinário e enológico por nacionalidade. Os dados surgem do estudo da WFTA 

(2016a). Uma vez que este estudo focava mais mercados internacionais não europeus, 

foram apenas selecionadas as respostas relativas à Alemanha, Espanha, França, Irlanda, 

Itália e Reino Unido, que constituem também mercados tradicionais do Algarve 

(principalmente o Reino Unido, Alemanha, Irlanda, França e Espanha) e também por 

serem alguns dos mercados a que foi dada uma atenção especial na análise dos 

programas (ponto 5.2 do estudo) e análise de concorrentes (ponto 7). 

Os dados do estudo foram desagregados de forma a que pudessem ser apresentadas 

informações estatísticas relativas apenas a estes seis mercados, que foram compilados 

no Anexo 19. 
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Para complementar a informação recolhida, a WFTA (2016a) avaliou os resultados obtidos 

de acordo com os perfis psicoculinários por mercado, que passamos a apresentar (Tabela 6.3). 

Tabela 6.3 – Perfil Psicoculinário por mercado 

MERCADO 

PERFIL PSICOCULINÁRIO 
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ALEMANHA 51% 33% 34% 48% 16% 26% 15% 10% 13% 24% 14% 9% 6% 

ESPANHA 62% 37% 43% 32% 23% 20% 10% 20% 21% 14% 10% 6% 5% 

FRANÇA 65% 34% 40% 21% 25% 13% 21% 20% 20% 13% 13% 12% 5% 

IRLANDA 41% 51% 42% 33% 24% 27% 26% 8% 17% 5% 11% 11% 7% 

ITÁLIA 66% 30% 27% 30% 34% 18% 18% 19% 23% 10% 10% 7% 9% 

REINO UNIDO 42% 46% 46% 35% 21% 25% 16% 14% 10% 10% 14% 11% 10% 

Fonte: WFTA (2016a); WFTA (2016b) 

É interessante perceber que existem diferenças entre os mercados, com os alemães a 

apresentarem um perfil mais “autêntico”, “social” e “localista”, ou seja turistas que 

valorizam uma experiência de culinária autêntica, num ambiente onde possam 

socializar com amigos, familiares e residentes, de preferência em restaurante ou bares 

geridos por pessoas locais.  

Relativamente aos franceses e espanhóis verificamos que os dados apontam para um 

perfil “autêntico”, “localista” e “eclético”, ou seja, turistas que valorizam uma 

experiência culinária autêntica, em restaurantes ou bares geridos por locais, mas 

também apreciam diferentes tipos de experiência gastronómica, normalmente pratos 

de diferentes tipologias e até mesmo nacionalidades. 
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Os turistas italianos apresentam um perfil “autêntico”, “inovador” e “eclético”, ou seja, 

apreciam a cozinha local com os pratos a serem confecionados segundo as receitas 

originais, ainda que com um toque inovador e também pratos de diferentes tipologias 

e até mesmo nacionalidades. 

Para os turistas do Reino Unido e Irlanda, os perfis são idênticos, “eclético”, “localista” 

e “autentico”, ou seja, gostam de experienciar diferentes tipos de comida e bebida em 

locais típicos do local onde se encontram, mas quem em simultâneo lhes possam 

também permitir usufruir de pratos confecionados segundo as receitas originais e 

confecionados conforme as tradições. 

Estas informações são importantes para os gestores de destinos, restaurantes, bares e 

demais empresas associadas à restauração, uma vez que cada mercado apresenta as 

suas características próprias e individualizadas que importa explorar quando se 

trabalha essencialmente com determinados mercados. 
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Food experiences can contribute to regional 

attractiveness, sustain the local environment & cultural 

heritage & strengthen local identities & sense of 

community 

WTO 

7. ANÁLISE DOS CONCORRENTES 
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7. ANÁLISE DOS CONCORRENTES 

O presente capítulo visa apresentar alguns dados relativos à performance dos 

concorrentes do Algarve, que haviam sido alvo de análise detalhada aquando da 

avaliação dos programas oferecidos nas várias plataformas de comercialização (The 

International Kitchen, Tour Radar, Zicasso, Gourmet on Tour, Food N’Wine Vacations 

e Edible destinations by Epitourean) e no agregador Book Culinary Vacations (ponto 5.3 

do estudo), em concreto a Espanha, França, Itália e Grécia. 

Para estes quatro concorrentes são salientados alguns dados estatísticos sobre o país 

(número de habitantes, taxa de desemprego) e sobre a sua performance em termos de 

turismo (estada média, número de chegadas de turistas, número de dormidas, número 

de hóspedes e informação sobre receitas provenientes do turismo). Para complementar 

a informação de cada país são apresentados dados sobre o Índice de competitividade 

por país assim como do Índice Digital por país. 

Para além destes dados são apresentadas informações mais detalhadas sobre a 

vertente da gastronomia e vinhos em cada um dos sítios da internet oficiais de turismo 

por país e também de quatro regiões de Espanha e apresentados alguns comentários 

sobre as imagens fotográficas e de vídeo que suportam os vários sítios da internet. 

Foram também adicionados elementos relativos à presença nas redes sociais 

(Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Flickr. Google+ e Pinterest) para cada um dos 

países concorrentes (Espanha, França, Itália e Gréca) e para as quatro regiões de 

Espanha que surgem nos programas já apresentados no ponto 5.3 deste estudo 

(Andaluzia, Catalunha, Madrid e País Basco). 
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7.1. Recolha de dados 

Após identificados os quatro países que deveriam ser analisados enquanto 

concorrentes do Algarve, foram avaliados os dados oficiais disponíveis, que nos 

permitiram efetuar uma caracterização e a elaboração de uma Ficha de concorrente. 

Os documentos utilizados para a recolha de dados foram os seguintes:  

 European Union Short-Term Tourism Trends – Volume 2 – 2018 – 1 - dados sobre a 

chegadas internacionais dos anos de 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, 2016 (WTO, 

2018a); 

 European Union Short-Term Tourism Trends - Volume 2 - 2018 - 2 - dados sobre as 

chegadas internacionais do ano de 2017 (WTO, 2018b); 

 Spain: Country-specific: Basic indicators (Compendium) 2012 – 2016 - dados sobre a 

estada média, número de hóspedes, gasto médio diário dos turistas, número de 

dormidas (WTO, 2018c); 

 France: Country-specific: Basic indicators (Compendium) 2012 - 2016 - (dados sobre a 

estada média, número de hóspedes, gasto médio diário dos turistas, número de 

dormidas (WTO, 2018d); 

 Italy: Country-specific: Basic indicators (Compendium) 2012 – 2016 - dados sobre a 

estada média, número de hóspedes, gasto médio diário dos turistas, número de 

dormidas (WTO, 2018e); 

 Greece: Country-specific: Basic indicators (Compendium) 2012 – 2016 - dados sobre a 

estada média, número de hóspedes, gasto médio diário dos turistas, número de 

dormidas (WTO, 2018f); 

 The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017. Paving the way for a more 

sustainable and inclusive future - dados sobre competitividade dos países em 

análise) (World Economic Forum, 2017); 
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 Digital Country Index 2017 – Spain - dados sobre o índice digital de Espanha (Bloom 

Consulting, 2018b); 

 Digital Country Index 2017 – Italy - dados sobre o índice digital de Itália (Bloom 

Consulting, 2018c); 

 Digital Country Index 2017 - Greece - dados sobre o índice digital da Grécia (Bloom 

Consulting, 2018d); 

 Digital Country Index 2017 – France - dados sobre o índice digital de França (Bloom 

Consulting, 2018e); 

 Trading Economics - Spain - Economic Indicators - dados sobre o número de 

habitantes; taxa de desemprego e receitas provenientes do turismo – dados de 2017 

(Trading Economics, 2018b); 

 Trading Economics - France - Economic Indicators - dados sobre o número de 

habitantes; taxa de desemprego e receitas provenientes do turismo – dados de 2017 

(Trading Economics, 2018c); 

 Trading Economics - Italy - Economic Indicators - dados sobre o número de 

habitantes; taxa de desemprego e receitas provenientes do turismo – dados de 2017 

(Trading Economics, 2018d); 

 Trading Economics - Greece - Economic Indicators - dados sobre o número de 

habitantes; taxa de desemprego e receitas provenientes do turismo – dados de 2017 

(Trading Economics, 2018e); 

 

Numa segunda fase foi avaliado cada um dos sítios da internet oficiais de turismo de 

cada um dos países, para que pudéssemos aferir o tipo de informação existente e acima 

de tudo perceber se os mesmos possuem áreas dedicadas à gastronomia e qual o tipo 

de imagens fotográficas e de vídeo que são disponibilizadas. 
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Os sítios da internet avaliados foram: 

 Espanha – https://www.spain.info/en/ 

 Itália – http://www.italia.it/en/home.html 

 França – https://uk.france.fr/en 

 Grécia – http://www.visitgreece.gr/ 

 

Posteriormente foram avaliados os sítios da internet de quatro regiões turísticas 

espanholas que haviam sido focadas nos programas analisados no ponto 5.3 deste 

estudo, em concreto: 

 Região de Andaluzia - http://www.andalucia.org/en/ 

 Região do País Basco - https://tourism.euskadi.eus/en/ 

 Região da Catalunha – http://www.catalunya.com/ 

 Região de Madrid – https://www.esmadrid.com 

Em Itália foi identificado um sítio da internet que aglutina todas as regiões do país do 

ponto de vista da gastronomia – Delicious Italy - https://www.deliciousitaly.com/. No 

caso da França e da Grécia verificou-se que as entidades de Turismo oficiais de cada um 

dos países são quem controla as informações sobre cada uma das regiões, sem que 

existam sítios da internet individuais para cada uma delas.  

Para complementar esta informação foi realizada uma avaliação sobre a presença nas 

redes sociais (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Google+ e Pinterest) de cada um 

dos quatro países e das quatro regiões turísticas espanholas. 

 

 

https://tourism.euskadi.eus/en/
http://www.catalunya.com/
https://www.deliciousitaly.com/
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7.2 Análise dos concorrentes 

De seguida são apresentadas de forma detalhada as informações relativas aos quatro 

países concorrentes que foram selecionados para análise, a saber: Espanha, Itália, 

França e Grécia, bem como as quatro regiões turísticas espanholas já referenciadas. 

7.2.1 Espanha 

7.2.1.1 Dados gerais sobre a performance de Espanha  

Com um total de 46,6 milhões de habitantes e uma taxa de desemprego de 15,3% em 

2018 (Trade Economics, 2018b), Espanha registou em 2017 um crescimento de 8,7% 

relativo às chegadas internacionais, num total de 81.786 milhões. 

Relativamente aos gastos em turismo, Espanha encontra-se na quinta posição na 

Europa com um aumento de 12,4% relativamente a 2016, num total de 19,6 mil milhões 

de euros em 2017 (WTO, 2018c). 

Segundo a World Economic Forum (2017), o setor do turismo em Espanha, no ano de 

2017, contribuiu para cerca de 5,8% do PIB e para 5,2% do total dos empregos. 

De acordo com o Índice de Competitividade do setor das viagens e turismo em 2017, 

proposto pela World Economic Forum (2017), Espanha está no 1º lugar do ranking dos 

136 países observados, com 5,4 pontos em 7 possíveis. 

No Índice Digital por País proposto pela Bloom Consulting (2018b), onde se pretende 

medir o apelo da marca de 180 países no mundo digital de acordo com cinco dimensões 

(turismo, talento, investimento, exportações e proeminência nacional), Espanha estava 

posicionado em 2017 no 7º lugar perante todos os 180 países do mundo em avaliação e 

no 3º lugar relativamente aos países da Europa em análise. 
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De acordo com este ranking as duas dimensões que mais se destacam em Espanha e 

que geram mais pesquisas digitais são o “turismo” (classificado na 1º posição no ranking 

dos 180 países analisados) com 78% do total das pesquisas relativas a informações 

gerais e ainda a dimensão “talento” classificada em 7º lugar no ranking dos 180 países, 

onde estão incluídas pesquisas sobre “trabalho” (32%), “estudar” (31%) e “viver” (37%).  

Na Tabela 7.1 são apresentados de forma resumida outros indicadores relativos ao 

turismo em Espanha que importa avaliar, em concreto a estada média, o número de 

dormidas, número de hóspedes e total de receitas provenientes do turismo (Tabela 7.1). 

Tabela 7.1 – Ficha de Concorrente - Espanha 

  

 

FICHA DE CONCORRENTE 

INDICADORES DADOS 

Estada média (noites) 6,93 

Nº de chegadas de turistas 75 315 000 

Nº de Dormidas 294 556 000 

Nº de hóspedes 61 342 000 

Receitas provenientes do turismo 5,328 milhões de euros 

Fonte: Trading economics (2018b); WTO (2018c) 
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7.2.1.2 Presença online (sítio da internet) 

A análise do concorrente Espanha levou-nos a avaliar o sítio da internet oficial do 

turismo de Espanha - https://www.spain.info/en/, onde foi possível perceber que existe 

uma área totalmente dedicada à gastronomia com informação sobre as várias cozinhas 

regionais, sobre os vinhos espanhóis e dicas sobre onde comer nas várias cidades 

espanholas. 

Neste sítio da internet é possível ainda encontrar uma brochura oficial sobre a 

gastronomia em Espanha24, apresentada em formato digital ou em pdf em diversos 

idiomas (espanhol, inglês, francês, italiano, português, chinês e japonês). Esta brochura 

é muito atrativa e apelativa (assim como todas as outras apresentadas na mesma área 

e referentes a outras tipologias de turismo), recorrendo a fotografias de alta qualidade 

e um grafismo simples, mas adequado. 

Surgem igualmente informações sobre cursos de culinária, mercados tradicionais, 

tapas, entre outros. Toda esta informação é acompanhada de fotografias e pequenos 

vídeos promocionais. É ainda reservada uma área onde se podem apreciar algumas das 

curiosidades relativas à gastronomia espanhola, com dicas de visita, informações sobre 

tours e workshops que podem ser realizados um pouco por toda a Espanha. 

No sítio da internet do Turismo de Espanha é possível aceder a dois links para sítios da 

internet exteriores, a saber: 

A) Saboreaespaña25 – Sítio da internet dedicado aos sabores de Espanha com 

informações sobre o mapa gastronómico de sabores, destinos e receitas nas várias 

regiões espanholas. É complementado com dados sobre a oferta de experiências 

                                                                    
24 https://www.spain.info/pt/descarga-folletos/folletos/Gastronomia_A4_Final_Web_2.pdf 
25 http://www.tastingspain.es/ 

https://www.spain.info/en/
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gastronómicas, o seu conteúdo, preço e locais de realização. Este sítio da internet é 

complementado com um Blog Saboreaespaña e uma agenda dos eventos 

gastronómicos que se realizam um pouco por todo o território espanhol, em concreto 

festivais, feiras, salões, workshops, entre outros; 

B) Rutas Vino d’España26 - Sítio da internet que apresenta informações sobre 

enoturismo, conselhos para os viajantes e dados sobre o perfil do enoturista resultantes 

de um estudo da ACEVIN. São referenciadas 26 rotas vinícolas27, com informações 

relativas à história e cultura, presença nas redes sociais, galeria fotográfica e sobre o 

que o turista pode encontrar ao longo da rota, em concreto dados sobre os vinhos, 

recursos, património, festividades, gastronomia, atividades. Destaca-se o motor de 

pesquisa ligado ao Google maps que permite ao turista colocar o seu local de origem e 

receber em troca toda a informação sobre o número de km e horas de viagem até ao 

local onde se inicia a rota, com percurso por via rodoviária, bem como informações 

sobre outros modos de transporte, com horários por tipologia de transporte. Este sítio 

da internet tem ainda uma área dedicada a experiências com informação sobre ofertas 

(programas) que os turistas podem adquirir nas várias regiões de Espanha. Na área 

#ILoveEnoturismo, o participante é convidado a preencher um questionário sobre a rota 

que realizou. Existe ainda uma área de notícias sobre as rotas, eventos de enologia e 

sobre os prémios de Enoturismo, onde todos são convidados a votar. 

                                                                    
26 https://www.wineroutesofspain.com/ 
27 Ruta del Vino de Alicante; Ruta del Vino de Arlanza; Ruta del Vino de El Bierzo; Ruta del Vino de Bullas; 
Ruta del Vino de Calatayud; Ruta del Vino de Campo de Cariñena; Ruta del Vino de Cigales; Ruta del Vino 
de la Garnacha; Ruta del Vino de Lleida; Ruta del Vino de Jumilla; Ruta del Vino de Marco de Jerez; Ruta 
del Vino Montilla-Moriles; Ruta del Vino de Navarra; Ruta del Vino Ribera del Duero; Ruta del Vino Tibera 
del Guadiana; Ruta del Vino de Rioja Alavesa; Ruta del Vino de Rioja Alta; Ruta del Vino de Rueda; Ruta 
del Vino de la Serranía de Ronda; Ruta del Vino Sierra de Francia; Ruta del Vino Somontano; Ruta del 
Vino del Txakoli; Ruta del Vino Utiel-Requena e Ruta del Vino de Yecla (Fonte: 
https://www.wineroutesofspain.com/) 
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7.2.1.3 Avaliação das imagens de vídeo do sítio da internet 

No sítio da internet principal do turismo de Espanha o único conteúdo audiovisual que 

pode ser acedido está na página inicial. Este conteúdo faz alusão a uma campanha da 

região denominada “Apaixone-se em 10 segundos”, e leva os visitantes a outra página 

onde se encontram a maioria dos vídeos atualizados (https://www.spainin10sec.com), 

no entanto, nenhum deles diz respeito à gastronomia. 

 

Os vídeos relacionados com culinária e turismo encontram-se no canal YouTube, e 

podem sem visualizados na aba de “Listas de reprodução”. As listas relacionadas com a 

gastronomia são Spanish Gastronomy e Perfect Tapas Recipes (a última sendo apenas 

de receitas). No total surgem apenas vídeos relacionados com gastronomia, 

destacando-se apenas um que é mais adequado à divulgação da gastronomia em 

Espanha e que está disponível em https://www.YouTube.com/watch?v=DYNDejJAJvI.  

Este vídeo apresentava em 29/08/2018 um total de 791 visualizações, destacando-se 

como aspetos positivos: 

 Imagens cativantes. 

 Gastronomia e prova de variados produtos que a região oferece. 

 Mostra de produtos regionais/vinhos/marisco/tapas. 

 Grande variedade de atividades como idas ao mercado, visitas a ambiente 

citadino e natural e atividades relacionados com a confeção de alimentos. 

 Múltiplas pessoas animadas, tanto turistas como os trabalhadores locais. 

 Música adequada. 

 Qualidade Full HD. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DYNDejJAJvI


 
 

 

| 161 Estudo: Turismo culinário e enológico - Algarve  
Relatório final | setembro 2018 

Como aspetos negativos deste vídeo destacam-se: 

 Qualidade de video baixa. 

 Discrepância de imagens, algumas parecendo muito profissionais (maioria) e 

outras bastante amadoras (0:00 a 0:05). 

 Diferença de cores e falta de coerência em algumas das imagens. 

 Duração adequada para redes sociais, no entanto poderia ter uma versão mais 

longa para o sítio da internet principal. 

 

7.2.1.4 Presença online (social media) 

Tabela 7.2 – Dados sobre a presença on-line (Social Media) do Turismo de Espanha 

SOCIAL MEDIA DADOS 

Facebook 

https://www.facebook.com/spain.info.pt 
>1,7 milhões de Seguidores 

Instagram 

https://www.instagram.com/spain/ 
391 mil Seguidores 

Twitter 

https://www.twitter.com/spain/ 
307 mil Seguidores 

YouTube 

https://www.youtube.com/spain 
>14 mil Subscritores 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados recolhidos nas páginas de Facebook, Instagram,  
Twitter e YouTube do Turismo de Espanha 

 

No Facebook oficial de Espanha temos uma página onde surgem diversas fotografias 

de cidades espanholas, mais especificamente, pontos chave de algumas cidades. 

Podemos também observar alguns re-posts, ou seja, a spain.info pede “emprestadas” 

publicações de outros perfis para o seu, tornando a página mais interativa. Grande parte 

destes re-posts são de figuras públicas (ex: Fernando Alonso). Todas estas 

fotografias/vídeos são bastante profissionais, possuindo assim grande qualidade 

fotográfica e de vídeo. Também são feitas várias publicações de modo a festejar certas 

datas importantes para o país (ex: dia da Galiza, dia de San Fermín).  

https://www.instagram.com/spain/
https://www.twitter.com/spain/
https://www.youtube.com/spain
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Nas suas descrições também exploram muito as Hashtags, tendo #VisitSpain no final 

de praticamente todas as publicações. Algumas das descrições possuem também 

pequenas curiosidades sobre a cidade referenciada no post. É uma página atualizada 

quase diariamente, salvo raras exceções.  

Como aspetos positivos destacam-se o facto de ser um perfil profissional, limpo e de 

grande qualidade a nível de fotografia e conteúdo. Nos aspetos negativos apontam-se 

o facto de possuir um @ diferente do Instagram e do Twitter, dificultando um pouco a 

pesquisa a quem pretende encontrar a página.  

No Instagram, sendo uma rede social dedicada inteiramente à imagem e ao vídeo, 

temos um perfil repleto de pequenos detalhes e vistas das várias cidades espanholas. 

Assim como o Facebook, as descrições introduzem-nos às cidades em questão, 

acompanhadas de vários Hashtags no final, nomeadamente #VisitSpain. Na descrição 

deste Instagram, temos a seguinte frase: "Use our official Hashtag #VisitSpain to give us 

permission to repost!”. Pretendem tornar este perfil algo mais interativo com o público, 

partilhando assim algumas das centenas de fotografias publicadas diariamente em solo 

espanhol.  Os instastories servem também para partilhar fotografias em Espanha, 

nomeadamente de terceiros. Os destaques da página têm várias secções como: 

Natureza, Costa, Vilas, Monumentos, etc. Estes destaques simplificam bastante a vida 

dos possíveis interessados em visitar Espanha. Este perfil é atualizado diariamente, 

ocasionalmente mais que uma vez.   

Como aspetos positivos destacam-se as fotografias de grande qualidade, perfil bonito, 

muito organizado e conciso e como aspetos negativos o facto de existir por vezes uma 

pequena discrepância de qualidade entre as fotos capturadas profissionalmente e as 

mais amadoras, maioritariamente do público.  
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O Twitter dedica-se mais a pequenos factos, celebrações de datas simbólicas para o 

país e curiosidades, sempre acompanhadas de suporte fotográfico (de qualidade). 

Assim como Facebook e Instagram, há bastantes fotografias iguais nos 3 perfis. 

Comparado ao Facebook e Instagram, este é um perfil mais alimentado, sendo 

atualizado várias vezes ao dia. O Twitter é também aproveitado para interagir com 

algumas pessoas.  

Como aspetos positivos destaca-se o facto do perfil ser alimentado várias vezes ao dia, 

com conteúdo bastante cuidado e de qualidade. Algumas curiosidades referentes a 

Espanha interessantes e cativantes. 

7.2.1.5 Presença online (Regiões turísticas) 

Numa segunda pesquisa foi possível perceber que são várias as regiões de Espanha que 

possuem um sítio da internet dedicado ao turismo, pelo que, e de acordo com as regiões 

que tinham sido mais focadas nos programas avaliados no ponto 4.3 deste estudo, 

foram analisados com detalhe os sítios da internet das regiões de Andaluzia, País Basco, 

Catalunha e Madrid, que passamos a apresentar de seguida. 

7.2.1.5.1 Região de Andaluzia 

A região de Andaluzia apresenta um sítio da internet oficial do turismo de Andaluzia 

(http://www.andalucia.org/en/) onde foi identificada uma área especialmente dedicada 

à gastronomia (http://www.andalucia.org/en/eno-gastronomy/) com informação sobre 

os sabores de Andaluzia, as designações da origem, dos vinhos da região, das estrelas 

Michelin, calendários de eventos, receitas, informações sobre alojamento e uma área 

onde o turista pode procurar restaurantes. 

 

 

http://www.andalucia.org/en/eno-gastronomy/
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Este sítio da internet tem também um espaço dedicado às Rotas Gastronómicas, 

complementada com informações sobre a época do ano em que se podem realizar, os 

diversos municípios onde decorre a rota e um mapa interativo que é complementado 

com um conjunto de icons relativos a alojamentos, praias, vida noturna, desporto, 

gastronomia, compras, parques de lazer, saúde e beleza, visitas culturais, serviços de 

informação, eventos, campos de golfe, espaços naturais, espaços de reuniões e 

congresso e ofertas e experiências. Para complementar a informação do sítio da 

internet o Turismo de Andaluzia produziu um Guia prático sobre gastronomia, um 

desdobrável que apresenta o mapa da região com a indicação de cada uma das rotas 

propostas28. 

Todas as rotas apresentadas são temáticas, a saber:  

 Rutas gastronómicas con sabor a Mar y Litoral: 

o Ruta del Atún de Almadraba (http://www.andalucia.org/es/rutas/ruta-del-

atun-de-almadraba/) 

 Rutas gastronómicas con sabor a Vegas y Marisma 

o Ruta del Arroz de la Provincia de Sevilla 

(http://www.andalucia.org/es/rutas/ruta-del-arroz-de-la-provincia-de-

sevilla/) 

 Rutas gastronómicas con sabor a Viñedos y Olivar: 

o Ruta de los vinos y licores de la Provincia de Sevilla 

(http://www.andalucia.org/es/rutas/ruta-de-los-vinos-y-licores-de-la-

provincia-de-sevilla/) 

o Ruta del vino y el Brandy Marco de Jerez 

(http://www.andalucia.org/es/rutas/ruta-del-vino-y-el-brandy-marco-de-

jerez/) 

o Ruta del Vino Montilla-Moriles (http://www.andalucia.org/es/rutas/ruta-del-

vino-montilla-moriles/) 

                                                                    
28https://www.turismoandaluz.com/sites/default/files/folletos/guia_practica_turismo_gastronomico.pd
f 

http://www.andalucia.org/es/rutas/ruta-del-atun-de-almadraba/
http://www.andalucia.org/es/rutas/ruta-del-atun-de-almadraba/
http://www.andalucia.org/es/rutas/ruta-de-los-vinos-y-licores-de-la-provincia-de-sevilla/
http://www.andalucia.org/es/rutas/ruta-de-los-vinos-y-licores-de-la-provincia-de-sevilla/
http://www.andalucia.org/es/rutas/ruta-del-vino-y-el-brandy-marco-de-jerez/
http://www.andalucia.org/es/rutas/ruta-del-vino-y-el-brandy-marco-de-jerez/
http://www.andalucia.org/es/rutas/ruta-del-vino-montilla-moriles/
http://www.andalucia.org/es/rutas/ruta-del-vino-montilla-moriles/
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o Ruta Vinos y Bodegas Serranía de Ronda 

(http://www.andalucia.org/es/rutas/ruta-vinos-y-bodegas-serrania-de-

ronda/) 

o Ruta de Mostos y Tabancos (http://www.andalucia.org/es/rutas/ruta-de-

mostos-y-tabancos/) 

 Rutas gastronómicas con sabor a Valles y Dehesas: 

o Ruta del Jabugo de la Provincia de Huelva 

(http://www.andalucia.org/es/rutas/ruta-del-jabugo-de-la-provincia-de-

huelva/) 

 Rutas gastronómicas con sabor a Campiña 

 Rutas gastronómicas con sabor a Montes y Sierras 
 

Este sítio da internet para além das rotas gastronómicas apresenta também 

informações sobre outras rotas de experiências que podem ser apreciadas na região de 

Andaluzia.  

O sítio da internet de Andaluzia apresenta diversos vídeos, apesar de nenhum ser 

relativo a gastronomia. A maioria dos vídeos presentes são referentes à presença da 

região na maior feira de turismo espanhola (Fitur). No entanto, no meio das dezenas de 

vídeos existentes no canal YouTube e no sítio da internet da região, poucos dizem respeito a 

conteúdo que seja realmente relevante, uma vez que apresentam um conteúdo pouco 

coerente, pouco profissional e com muitas repetições. 

De todos os vídeos disponíveis, destacam-se dois, que apesar de não focarem o turismo 

culinário, têm práticas que devem ser analisadas: 

 En Andalucía vivirás experiencias. Fitur 2014 

https://www.YouTube.com/watch?v=H_4t6zDWNxc; 

 Andalucía, todo un mundo de sabores (focado em gastronomia) 

www.YouTube.com/ watch?=20&v=PRR7VRXpfMk 

 

http://www.andalucia.org/es/rutas/ruta-vinos-y-bodegas-serrania-de-ronda/
http://www.andalucia.org/es/rutas/ruta-vinos-y-bodegas-serrania-de-ronda/
http://www.andalucia.org/es/rutas/ruta-de-mostos-y-tabancos/
http://www.andalucia.org/es/rutas/ruta-de-mostos-y-tabancos/
http://www.andalucia.org/es/rutas/ruta-del-jabugo-de-la-provincia-de-huelva/
http://www.andalucia.org/es/rutas/ruta-del-jabugo-de-la-provincia-de-huelva/
https://www.youtube.com/watch?%20v=H_4t6zDWNxc
http://www.youtube.com/%20watch?=20&v=PRR7VRXpfMk
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Dos aspetos positivos destes vídeos destacam-se: 

 Linha temporal bem estruturada, começando por uma introdução com o logótipo da 

região e com imagens aéreas e de paisagem (planos abertos), de seguida uma fase 

de desenvolvimento no qual as imagens em planos fechados e de detalhe são mais 

abundantes (com foco nas atividades como gastronomia, museus, música, entre 

outros), por fim uma conclusão com mais imagens paisagísticas e citadinas; 

 Imagens cativantes de paisagem e cidade; 

 Alta qualidade de imagem; 

 Música adequada; 

 Grande variedade de atividades, neste caso importa observar as de gastronomia. (as 

imagens que contêm alimentos devem ter cores vibrantes e saturadas); 

 Múltiplas pessoas animadas, tanto turistas como os trabalhadores locais, e destaque 

para o cuidado que há em demonstrar turistas jovens, adultos e idosos. (no primeiro 

link entre o minuto 0:59 a 1:05); 

 Qualidade Full HD. 
 

Como aspetos negativos destacam-se: 

 Narrativa ser apresentada em Espanhol, não havendo sequer legendas ou algum tipo 

de guia para interessados que não sejam entendedores da língua castelhana; 

 Duração excessiva (no primeiro link entre o minuto 2:45 e 2:35), o recomendado é 

não ultrapassar os 2 minutos; 

 Imagens menos profissionais, mas que são camufladas pelas restantes de alta 

qualidade (Ex: primeiro link ao minuto 1:21 a 1:28); 

 Conteúdo difícil de encontrar no sítio da internet. 
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Esta região tem uma presença na social media que resumimos na tabela seguinte 

(Tabela 7.3). 

Tabela 7.3 – Dados sobre a presença on-line (Social Media) da Região de Andaluzia 

SOCIAL MEDIA DADOS 

Facebook 

https://www.facebook.com/YourAndalusia 
117 mil Seguidores 

Instagram 

https://www.instagram.com/viveandalucia/ 
44 mil Seguidores 

Twitter 

https://twitter.com/viveandalucia 
104 mil Seguidores 

YouTube 

https://www.youtube.com/user/viveandalucia 
>3.7 mil Subscritores 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados recolhidos nas páginas de Facebook, Instagram,  
Twitter e YouTube da Região de Andaluzia 

 

O Facebook da região Andaluza é utilizado para partilhar pequenos vídeos da região, 

com destaque para cidades como Cadiz ou Torremolinos. Partilham também vários 

artigos de jornais espanhóis ou internacionais com dicas para turistas interessados em 

visitar a Andalucia (sítios a visitar em certa cidade, como aproveitar 48 horas em um 

determinado local, coisas a fazer). São também publicados vários links que 

redirecionam ao sítio da internet oficial da Andalucia (andalucia.org). Estas publicações 

são todas elas acompanhadas de suporte fotográfico a ilustrar o artigo do sítio da 

internet andaluzo. É uma página pouco atualizada, com uma frequência de um post por 

semana ou até menos.  

Como aspetos positivos destaca-se o facto de alguns dos artigos apresentados serem 

partilhas de sítios da internet que não o oficial da Andaluzia, de extrema utilidade e 

interessantes para quem procura saber mais sobre esta região. Imagens de boa 

qualidade. 

https://www.facebook.com/YourAndalusia
https://www.instagram.com/viveandalucia/
https://twitter.com/viveandalucia
https://www.youtube.com/user/viveandalucia
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Nos aspetos negativos salientam-se o facto de ser uma página pouco atualizada, com 

poucas publicações ao longo do verão, o que é algo estranho, já que a época mais 

importante para o turismo.  

O Instagram apresenta diversas fotografias das várias cidades desta região, desde 

pequenos detalhes aos vários monumentos existentes. Fotografias de grande 

qualidade, acompanhadas de descrições ricas em Hashtags. Um pequeno detalhe, 

muito inteligente, de forma a alcançar um público ainda maior e de forma simplificada. 

Os destaques são também bem explorados, com uma secção para cada cidade da 

região. Perfil atualizado todas as semanas, por vezes mais que uma vez. Como aspetos 

positivos salienta-se o facto de ser um perfil organizado e limpo, com fotografias de boa 

qualidade. Excelente trabalho com as Hashtags, um detalhe vital para alcançar um 

maior público. Nos aspetos negativos o destaque vai para o facto de existir alguma 

discrepância na qualidade fotográfica. 

O Twitter é também utilizado para publicar diversas fotografias das cidades da 

Andaluzia e repostar fotografias de turistas. Também são partilhados vários links de 

sítios a visitar numa determinada cidade, pequenas vilas a não perder na região, praias 

a visitar durante o Verão e celebração de algumas datas. O sistema de Hashtags é 

também bastante utilizado aqui, porém de forma um pouco confusa e desorganizada, 

com Hashtags excessivas. Os links publicados que nos redirecionam a vários sítios da 

internet são compactos, ou seja, ocupam menos espaço no ecrã do utilizador que esteja 

a ler, um pequeno detalhe importante.  
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Nos aspetos positivos são de salientar o facto da página ser atualizada frequentemente, 

com posts regulares durante a semana. Hashtags novamente muito bem exploradas. 

Perfil interativo com os seguidores. Links reduzidos para ocuparem menos espaço. Nos 

aspetos negativos salientam-se as descrições algo confusas, com alguns Hashtags “fora 

de sítio” que podiam ser evitados. Algumas fotografias repostadas são de qualidade 

inferior ao pretendido. 

7.2.1.5.2 Região do País Basco 

A região do País Basco possui um sítio da internet oficial de turismo 

(https://tourism.euskadi.eus/en/) que agrega informações sobre diferentes localidades, 

tais como Bilbao, Victoria-Gasteiz e San Sebastian. 

Tal como os anteriores também esse tem uma área dedicada à gastronomia, onde se 

podem encontrar informações variadas relativas a restaurantes com estrelas Michelin, 

lojas onde se podem adquirir produtos alimentares típicos da região, curiosidades sobre 

os pratos típicos e sobre muitos dos produtos típicos de cada local. 

O Sítio da internet tem ainda uma área dedicada às rotas gastronómicas, com 

informações detalhadas de todo o percurso, número de km a percorrer, curiosidades 

sobre cada local e acima de tudo fotografias que complementam toda a informação. 

Este pode ser considerado um caso de boas práticas pela riqueza de informação e acima 

de tudo por ser apelativa e inovadora a forma como é apresentada cada uma das rotas. 

 

 

 

https://tourism.euskadi.eus/en/
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No total são apresentadas doze rotas gastronómicas: 

 The Basque Route (https://tourism.euskadi.eus/en/routes/the-basque-route/aa30-

12379/en/); 

 The Idiazábal Cheese Trail (https://tourism.euskadi.eus/en/routes/idiazabal-cheese-

trail/aa30-12379/en/); 

 "Poteo" in Bilbao (https://tourism.euskadi.eus/en/routes/poteo-in-bilbao/aa30-

12375/en/); 

 Basque coast, the essence of the harbours 

(https://tourism.euskadi.eus/en/routes/basque-coast-the-essence-of-the-

harbours/aa30-12375/en/); 

 Eating "Pintxos" in San Sebastián (https://tourism.euskadi.eus/en/routes/eating-

pintxos-in-san-sebastian/aa30-12375/en/); 

 First-class drinks and food (https://tourism.euskadi.eus/en/routes/first-class-drinks-

and-food/aa30-12375/en/) 

 From Tolosa beans to beans in "vitoriana" style 

(https://tourism.euskadi.eus/en/routes/from-tolosa-beans-to-beans-in-vitoriana-

style/aa30-12375/en/) 

 Sweet Euskadi (https://tourism.euskadi.eus/en/routes/sweet-euskadi/aa30-12375/en/) 

 The Route of the cider (https://tourism.euskadi.eus/en/routes/the-route-of-the-

cider/aa30-12375/en/) 

 Visiting wineries in La Rioja Alavesa (https://tourism.euskadi.eus/en/routes/visiting-

wineries-inrioja-alavesa/aa30-12375/en/) 

 Vitoria-Gasteiz: variety and quality (https://tourism.euskadi.eus/en/routes/vitoria-

gasteiz-variety-and-quality/aa30-12375/en/) 

 Wine on every step of your journey (https://tourism.euskadi.eus/en/circuits/wine-on-

every-step-of-your-journey/aa30-12375/en/) 

https://tourism.euskadi.eus/en/routes/the-basque-route/aa30-12379/en/
https://tourism.euskadi.eus/en/routes/the-basque-route/aa30-12379/en/
https://tourism.euskadi.eus/en/routes/idiazabal-cheese-trail/aa30-12379/en/
https://tourism.euskadi.eus/en/routes/idiazabal-cheese-trail/aa30-12379/en/
https://tourism.euskadi.eus/en/routes/poteo-in-bilbao/aa30-12375/en/
https://tourism.euskadi.eus/en/routes/poteo-in-bilbao/aa30-12375/en/
https://tourism.euskadi.eus/en/routes/basque-coast-the-essence-of-the-harbours/aa30-12375/en/
https://tourism.euskadi.eus/en/routes/basque-coast-the-essence-of-the-harbours/aa30-12375/en/
https://tourism.euskadi.eus/en/routes/eating-pintxos-in-san-sebastian/aa30-12375/en/
https://tourism.euskadi.eus/en/routes/eating-pintxos-in-san-sebastian/aa30-12375/en/
https://tourism.euskadi.eus/en/routes/first-class-drinks-and-food/aa30-12375/en/
https://tourism.euskadi.eus/en/routes/first-class-drinks-and-food/aa30-12375/en/
https://tourism.euskadi.eus/en/routes/from-tolosa-beans-to-beans-in-vitoriana-style/aa30-12375/en/
https://tourism.euskadi.eus/en/routes/from-tolosa-beans-to-beans-in-vitoriana-style/aa30-12375/en/
https://tourism.euskadi.eus/en/routes/sweet-euskadi/aa30-12375/en/
https://tourism.euskadi.eus/en/routes/the-route-of-the-cider/aa30-12375/en/
https://tourism.euskadi.eus/en/routes/the-route-of-the-cider/aa30-12375/en/
https://tourism.euskadi.eus/en/routes/visiting-wineries-inrioja-alavesa/aa30-12375/en/
https://tourism.euskadi.eus/en/routes/visiting-wineries-inrioja-alavesa/aa30-12375/en/
https://tourism.euskadi.eus/en/routes/vitoria-gasteiz-variety-and-quality/aa30-12375/en/
https://tourism.euskadi.eus/en/routes/vitoria-gasteiz-variety-and-quality/aa30-12375/en/
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Para complementar esta informação o sítio da internet apresenta ainda um Guia de 

Enogastronomia29 em diferentes idiomas, que apresenta de forma simples e clara o que 

se pode comer, visitar, onde comprar, mapas, entre outros. Este sítio da internet é 

muito rico e possui um conjunto de brochuras muito atrativas sobre toda a região, em 

diferentes idiomas, que importa avaliar como boas práticas. 

Relativamente às imagens em vídeo, o único conteúdo na página principal do turismo 

basco encontra-se em https://tourism.euskadi.eus/essentials/, no entanto, estes 

apenas apresentam pequenos excertos de imagens que demonstram uma região, 

atividade ou monumento em específico. Na lateral direita da página encontra-se uma 

ligação para o canal YouTube no qual foram encontrados 5 vídeos relacionados com 

gastronomia, vinicultura e turismo culinário, sendo quatro de 2012. No geral 

apresentam imagens pouco atuais, de baixa qualidade e conteúdo fraco.  

Dos cinco vídeos quatro são relativos a gastronomia: 

 Vídeo 1 - Rota de vinhos - https://www.YouTube.com/watch?v=A0o-

Xd0Bm0&list=PLEnREVMb3Mutdyb81_1b-vGXpxxCsC_Is&index=1; 

 Vídeo 2 - Centro culinário basco, com o intuito de atrair turistas para os cursos de 

culinária - https://www.YouTube.com/watch?v=TfKcqOaoh0&index=2&list= 

PLEnREVMb3Mutdyb81_1b-vGXpxxCsC_Is; 

 Vídeo 3 – Produtos utilizados na gastronomia da região com foco na qualidade e 

nutrição - https://www.YouTube.com/watch?v=SykUn-; 

 Vídeo 4 – Rota de gastronomia focada na sidra - https://www.YouTube.com /wa 

tch?v=SykUn-e05CU&list=PLEnREVMb3Mutdyb81_1bvGXpxxCsCIs&index=3 

                                                                    
29https://turismo.euskadi.eus/contenidos/recurso_tecnico/aa30_folletos/es_def/folletos/2017/Guia_Eus
kadi_Gastronomika_CAST.pdf 

https://tourism.euskadi.eus/essentials/
https://www.youtube.com/watch?v=A0o-Xd0Bm0&list=PLEnREVMb3Mutdyb81_1b-vGXpxxCsC_Is&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=A0o-Xd0Bm0&list=PLEnREVMb3Mutdyb81_1b-vGXpxxCsC_Is&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=TfKcqOaoh0&index=2&list=%20PLEnREVMb3Mutdyb81_1b-vGXpxxCsC_Is
https://www.youtube.com/watch?v=TfKcqOaoh0&index=2&list=%20PLEnREVMb3Mutdyb81_1b-vGXpxxCsC_Is
https://www.youtube.com/watch?v=SykUn-
https://www.youtube.com/watch?v=SykUn-e05CU&list=PLEnREVMb3Mutdyb81_1b-vGXpxxCsC_Is&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=SykUn-e05CU&list=PLEnREVMb3Mutdyb81_1b-vGXpxxCsC_Is&index=3
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Os quatro vídeos referidos anteriormente têm uma apresentação pobre. No entanto o 

quinto vídeo apesar de não estar completamente relacionado com turismo culinário, 

tem uma boa qualidade e constitui um exemplo de boas práticas 

(https://www.YouTube.com/watch?v=4yDKXgdQtPg), de onde se destaca: 

 Linha temporal semelhante à de vídeos da concorrência com qualidade 

destacada, começando por uma introdução com paisagem (planos abertos), de 

seguida uma fase de desenvolvimento no qual as imagens em planos fechados 

e de detalhe são mais abundantes, e por fim uma conclusão com mais imagens 

paisagísticas e citadinas. 

 Uso de idosos, habitantes locais, pessoas de meia-idade e casais jovens como 

figurantes. 

 Banda sonora e duração adequada (01:50) 

 Grande variedade de atividades (Vinicultura, paisagem, gastronomia, música, 

entre outras). 

 Efeitos sonoros imersivos (01:20 a 01:30) 

Os pontos menos positivos são os seguintes: 

 Gráficos e textos exclusivamente em Espanhol e sem opção por versão com 

legendas ou dobragem. 

 Excesso de planos médios e de detalhe. 

 Cores por vezes demasiado escuras. 

 Qualidade HD (apenas 720p) 

 Conteúdo difícil de encontrar no sítio da internet 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4yDKXgdQtPg
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Esta região tem uma presença na social media que resumimos na tabela seguinte 

(Tabela 7.4). 

Tabela 7.4 – Dados sobre a presença on-line (Social Media) da Região do País Basco 

SOCIAL MEDIA DADOS 

Facebook 

https://www.facebook.com/VisitEuskadi/ 
128 mil Seguidores 

Instagram 

https://www.instagram.com/visiteuskadi/ 
>17 mil  Seguidores 

Twitter 

https://twitter.com/i_euskadi 
>13 mil Seguidores 

YouTube 

https://www.youtube.com/user/TurismoEuskadi 
>2.5 mil Subscritores 

Flickr 

https://www.flickr.com/photos/euskaditurismo 
76 Seguidores 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados recolhidos nas páginas de Facebook, Instagram,  
Twitter e YouTube da Região do País Basco 

 

O Facebook do País Basco dedica-se a partilhar um leque muito variado de publicações. 

Desde pequenas curiosidades das várias cidades da região, a rotas de vinhos/queijos 

que se realizam, ofertas a nível de natureza/celebrações históricas/museus em todo o 

país basco. Existem também algumas fotografias de vistas da cidade, a costa basca e 

outros locais a visitar. Algumas destas fotografias são de turistas, mas grande parte são 

originais. Todas as publicações são acompanhadas de um suporte fotográfico de 

qualidade. As descrições destas fotografias possuem sempre links para o sítio da 

internet oficial de turismo do País Basco. É uma página atualizada frequentemente, 

praticamente todos os dias. Enquanto aspetos positivos destaca-se o facto de ser um 

perfil muito profissional, organizado, atualizado regularmente, explora formas 

diferentes de comunicar o material. A foto de capa é um vídeo, muito bem feito e 

ajustado aos tamanhos do Facebook, um pequeno detalhe que é muito atrativo.  

https://www.facebook.com/VisitEuskadi/
https://www.instagram.com/visiteuskadi/
https://twitter.com/i_euskadi
https://www.youtube.com/user/TurismoEuskadi
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Nos aspetos negativos salienta-se o facto das Hashtags não serem muito exploradas 

para as descrições, que constitui atualmente uma forma inteligente de comunicar. 

O perfil de instagram do País Basco é utilizado para a partilha de fotografias das 

paisagens de cidades que compõem a região (praias, monumentos, vida noturna, ruas). 

Um perfil muito limpo e simples, que recorre por vezes a algumas fotografias de 

terceiros. Nenhum destaque, nem instastories presentes na página. 

Nos pontos positivos salienta-se o facto de menos ser mais e do Instagram estar bem 

aproveitado, utilizando material de muita qualidade, com fotografias e Hashtags bem 

utilizadas, por vezes em demasia. Nos aspetos negativos destacam-se as Instastories e 

os destaques que poderiam ser melhor explorados, opções cada vez mais cruciais para 

todo o tipo de Instagrams. Conteúdo algo repetitivo, sempre dedicado à partilha de 

fotografias da região. 

O Twitter é quase que um espelho do Facebook, porém otimizado. Um perfil 

totalmente dedicado à partilha de links do sítio da internet oficial basco, sobre rotas de 

vinho/queijos, cidades excelentes para visitar com crianças, celebrações e datas 

simbólicas. As descrições são extremamente bem trabalhadas, com vários Hashtags 

por publicação.  

Os aspetos positivos são semelhantes aos referenciados anteriormente sobre o 

Facebook, porém as Hashtags são bem mais utilizadas. Nos aspetos negativos salienta-

se o facto de algumas das fotografias não estarem otimizadas para o Twitter, e em 

modo preview algumas delas estão cortadas. Pouco conteúdo “exclusivo”, já que este 

perfil é praticamente um espelho do Facebook, porém otimizado. 
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7.2.1.5.3 Catalunha 

A região da Catalunha, tal como as anteriores, também possui um sítio da internet 

próprio de turismo (http://www.catalunya.com/) que tem uma apresentação simples 

mas com muitas informações práticas para os turistas, nomeadamente informações 

sobre várias rotas temáticas com motor de reserva associado, assim como dados sobre 

a região.  

Tal como os sítios da internet anteriores também este tem uma área dedicada à 

gastronomia que está inserida nas “Rutas temáticas” e onde podemos posteriormente 

encontrar as “Rutas gastronómicas”30. São apresentadas seis rotas gastronómicas, 

associadas a um produto típico da região ou locais tradicionais da mesma: 

 Ruta del Aceite del Priorat (http://www.catalunya.com/ruta-del-aceite-del-priorat-24-1-

517594?language=es); 

 Ruta de los quesos (http://www.catalunya.com/ruta-de-los-quesos-24-1-

124?language=es); 

 Ruta de los mercados (http://www.catalunya.com/ruta-de-los-mercados-24-1-

128?language=es); 

 Ruta de los museos gastronómicos (http://www.catalunya.com/ruta-de-los-museos-

gastronomicos-24-1-130?language=es); 

 Del campo a la mesa. Tradición culinaria con denominación de origen 

(http://www.catalunya.com/del-campo-a-la-mesa-tradicion-culinaria-con-

denominacion-de-origen-24-1-537723?language=es); 

 Ruta del Aceite de la Terra Alta (http://www.catalunya.com/ruta-del-aceite-de-la-terra-

alta-24-1-517595?language=es). 

                                                                    
30 http://www.catalunya.com/rutas-tematicas/rutas-gastronomicas-por-cataluna 

http://www.catalunya.com/
http://www.catalunya.com/ruta-del-aceite-del-priorat-24-1-517594?language=es
http://www.catalunya.com/ruta-del-aceite-del-priorat-24-1-517594?language=es
http://www.catalunya.com/ruta-de-los-quesos-24-1-124?language=es
http://www.catalunya.com/ruta-de-los-quesos-24-1-124?language=es
http://www.catalunya.com/ruta-de-los-mercados-24-1-128?language=es
http://www.catalunya.com/ruta-de-los-mercados-24-1-128?language=es
http://www.catalunya.com/ruta-de-los-museos-gastronomicos-24-1-130?language=es
http://www.catalunya.com/ruta-de-los-museos-gastronomicos-24-1-130?language=es
http://www.catalunya.com/del-campo-a-la-mesa-tradicion-culinaria-con-denominacion-de-origen-24-1-537723?language=es
http://www.catalunya.com/del-campo-a-la-mesa-tradicion-culinaria-con-denominacion-de-origen-24-1-537723?language=es
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Em cada rota são salientadas várias informações importantes para o turista, tais como 

o modo de transporte em que se pode realizar o itinerário, nível de dificuldade, época 

em que se podem efetuar as visitar ao longo do percurso, o administrador/organizador 

da mesma e os principais locais de interesse a visitar. Toda esta informação é 

acompanhada por um mapa interativo e por diversas fotografias e alguns vídeos. 

No sítio da internet estão ainda disponíveis quatro brochuras em PDF relacionadas com 

gastronomia e vinhos da Catalunha, a saber: (i) Mapa del turismo gastronómico 31; (ii) 

Cataluña experiencias gastronómicas32; (iii) Hoteles gastronómicos – Descanso y buena mesa33; 

(iv) Enoturismo en Cataluña34. 

Qualquer uma das brochuras possui muitas informações detalhadas sobre a região e 

sobre cada tema em causa. Destaca-se o Mapa del turismo gastronómico, um 

desdobrável com todas as rotas apresentadas para a região, onde o turista pode aceder 

a várias informações importantes para a viagem.  

A região de turismo da Catalunha é uma das mais desenvolvidas no que diz respeito a 

conteúdo audiovisual e multimédia e a aposta nestes conteúdos é notória quando 

comparada às restantes regiões. 

Todos os vídeos existentes encontram-se no canal YouTube ou no sítio da internet da 

mesma. No sítio da internet, os vídeos relacionados com gastronomia encontram-se 

numa secção destinada exclusivamente a este propósito - ”Tasta”.  

                                                                    
31http://act.gencat.cat/wp-content/uploads/2016/12/Gastro_esp_logoCREG_AR_v2_Baixa.pdf 
32http://act.gencat.cat/wp-content/uploads/2017/03/Cat%C3%A0leg-Experi%C3%A8ncies-
Gastron%C3%B2miques_ES.pdf 
33http://act.gencat.cat/wp-content/uploads/2016/12/Gastronomics2016Fulleto_ESP_AR-Baixa.pdf 
34http://act.gencat.cat/wp-content/uploads/2017/11/ENO17_CASTELLA_Baixa.pdf 
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Esta secção contém oito experiências distintas relacionados com gastronomia e todas 

elas contêm vídeos, no entanto existem três vídeos que se destacam e estão presentes 

em todas as visitas, a saber: 

 Vídeo 1: Cuina i gastronomia a Catalunya35 - Com duração de 01:53, este vídeo 

apresenta um pouco da cozinha catalã realçando numa primeira instância os 

alimentos provenientes da terra, de seguida a vinicultura, a gastronomia (incluindo 

o que aparenta ser uma aula de culinária, minuto 00:57 e 1:21), enchidos e a doçaria. 

O objetivo é dar a conhecer ao espetador o que há de melhor na gastronomia da 

região, no entanto, há vários fatores que demonstram a mediocridade da produção. 

Este vídeo está na plataforma YouTube, mas encontra-se “não listado”, ou seja, só 

é possível aceder através do sítio da internet ou do link direto. No total já obteve 

cerca de 3.667 visualizações; 

 Vídeo 2: Cuina i Gastronomia. Experiencial36 – Semelhante ao anterior, este vídeo 

adiciona dois atores que simulam uma conversa durante a confeção de um prato 

típico, contudo, esta pequena simulação é um pouco desconectada do conteúdo 

principal. Ao contrário do anterior, esta conta com uma narrativa (em catalão), no 

qual é frisado que a gastronomia catalã tem o seu êxito na singularidade e na 

qualidade dos produtos utilizados, e principalmente na relação entre o mar e a terra. 

São também enunciados alguns pratos e vinhos típicos (0:30 a 0:40), bem como a 

doçaria, os enchidos e os queijos. A palavra qualidade é muitas vezes repetida, o 

que demonstra a mensagem que o promotor pretende enviar ao espetador. Este 

vídeo está na plataforma YouTube, mas encontra-se “não listado”, ou seja, só é 

possível aceder através do sítio da internet ou do link direto. No total já obteve cerca 

de 117 visualizações; 

                                                                    
35http://www.catalunya.com/que-fer/tasta/experiencies-per-viure-la-gastronomia-catalana 
36 http://www.catalunya.com/que-fer/tasta/experiencies-per-viure-la-gastronomia-catalana 

http://www.catalunya.com/que-fer/tasta/experiencies-per-viure-la-gastronomia-catalana
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 Vídeo 3: Enoturisme a Catalunya37 – Este vídeo foca-se principalmente no 

enoturismo associado a uma viagem motivada pela apreciação do sabor e aroma 

dos vinhos e das tradições das localidades que produzem esta bebida. Este vídeo 

tem como propósito mostrar a envolvência do visitante na cultura e nos detalhes da 

bebida, como também sendo consumidor de vinhos, e interessado na produção e 

cultura proveniente dos mesmos. Dos três vídeos destacados este é o mais bem 

executado e importa realmente ter em consideração. A linha temporal é muito 

semelhante aos vídeos bem produzidos pelas restantes regiões, contando com uma 

introdução de imagens aéreas e planos abertos da região montanhosa, realçando 

as vinhas e os campos coloridos. Numa segunda fase os planos de detalhe são mais 

abundantes e realçam as uvas, a recolha e os trabalhadores. Por fim são utilizadas 

imagens da fase de transformação e uma prova de vinhos. De realçar a qualidade 

de imagem, as cores vibrantes e o rigor que esta produção possui. No total já obteve 

cerca de 853 visualizações; 

 

A região turismo da Catalunha, tal como as restantes, também possui um canal 

YouTube (Catalunya Experience com 7.200 subscritores) com conteúdos atualizados, 

no entanto, poucos se relacionam com gastronomia.  

Dos conteúdos existentes ligados à gastronomia ou turismo culinário, a maioria deles 

são de receitas em um minuto, contudo, existe um vídeo que se destaca. Esta produção 

tem como nome A taste of catalan gastronomy and wines38 e dá a conhecer um pouco 

do que os vinhos e a gastronomia catalã têm para oferecer. Em termos técnicos este é 

o vídeo mais bem executado em todo o leque de conteúdos que as páginas da região 

oferecem. A execução é exímia, com imagens aéreas de alta qualidade como 

                                                                    
37 http://www.catalunya.com/que-fer/tasta/catalunya-destinacio-enoturisticaa 
38 https://www.YouTube.com/watch?v=5fEep9t3jro 
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introdução, planos abertos e de pormenor dentro e fora dos edifícios, jovens casais e 

amigos a deleitarem-se com o que a cozinha catalã oferece, aulas de culinária, provas 

de vinhos, mercados, plantações e até mesmo marisco, tudo isto demonstrado em 

02:53. A Catalunha é, de todas as regiões analisadas, quem mais aposta neste tipo de 

conteúdo. 

O formato deste vídeo tem uma linha temporal e um guião que se assemelha à maioria 

dos vídeos, uma parte introdutória com imagens de paisagem e cidade, uma parte de 

desenvolvimento onde os planos de pormenor são mais abundantes, e por fim uma 

conclusão que termina com paisagem ou com os visitantes em refeição. 

Os aspetos positivos dos vídeos desta região são: 

 Duração e música adequada em todos os vídeos; 

 Foco nos alimentos; 

 Imagens aéreas; 

 Cores vibrantes nos alimentos e nos campos verdejantes; 

 Imagens focadas e profissionais; 

 Aula de culinária; 

 Prova de vinhos; 

 Pessoas de múltiplas faixas etárias; 

 Grande variedade de alimentos e diferentes áreas gastronómicas; 

 Vinicultura. 

 

Como aspetos negativos destacam-se: 

 Conteúdo difícil de encontrar no sítio da internet; 

 Alguns dos vídeos disponibilizam apenas qualidade HD (720p); 

 Por vezes são utilizados em excesso os planos de pormenor;  
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 Em alguns casos não existem imagens da região; 

 Por vezes não existem imagens aéreas ou planos abertos; 

 Em algumas circunstâncias as cores são pouco vibrantes (na pós-produção dos 

vídeos, na fase de correção de cor, quando se pretende transmitir o foco nos 

alimentos as cores vibrantes são algo muito importante a considerar); 

 Quando existe narrativa ou gráficos estes são sempre em catalão e as 

plataformas não disponibilizam legendas ou dobragem noutras línguas; 

 Imagens tremidas em alguns casos. 

 

Esta região tem uma presença na social media que resumimos na tabela seguinte 

(Tabela 7.5). 

Tabela 7.5 – Dados sobre a presença on-line (Social Media) da Região da Catalunha 

SOCIAL MEDIA DADOS 

Facebook 

https://www.facebook.com/catalunyaexperience/ 
>1,2 milhões de Seguidores 

Instagram 

https://www.instagram.com/catalunyaexperience/?hl=pt 
283 mil Seguidores 

Twitter 

https://twitter.com/catexperience 
>67 mil Seguidores 

YouTube 

https://www.youtube.com/user/CatalunyaExperience 
>7 mil Subscritores 

Google+ 

https://plus.google.com/+Catalunyaexperience1 
5427 Seguidores 

Pinterest 

https://www.pinterest.pt/catexperience/?autologin=true 
1775 Seguidores 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados recolhidos nas páginas de Facebook, Instagram,  
Twitter, YouTube, Google+ e Pinterest da Região da Catalunha 

 

 

 

https://www.facebook.com/catalunyaexperience/
https://www.instagram.com/catalunyaexperience/?hl=pt
https://twitter.com/catexperience
https://plus.google.com/+Catalunyaexperience1
https://www.pinterest.pt/catexperience/?autologin=true
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O Facebook da região da Catalunha foca-se principalmente em fazer uma pequena 

introdução às várias cidades da região. Acompanhado de várias fotografias 

(profissionais e de boa qualidade), introduzem-nos de forma concisa as várias 

cidades/vilas/aldeias da Catalunha. Também existem fotografias sobre as várias 

comemorações da região, e artigos sobre a região (ex: as melhores praias, sítios 

imperdíveis).  Grande parte das fotografias desta página são re-posts de outras páginas, 

ou seja, muito do material de terceiros é reutilizado. 

Nos aspetos positivos destaca-se o facto de ser um perfil atualizado regularmente, com 

conteúdo interessante e de qualidade, porém repetitivo. Nos aspetos negativos 

destaca-se o facto de que apesar de possuir materiais interessantes, estes podiam ser 

mais versáteis, existirem partilhas de mais artigos e publicações interessantes a 

potenciais visitantes. 

O perfil de Instagram catalão é utilizado maioritariamente para a partilha de 

fotografias que consistem em vistas das várias cidades que compõem a região (praias, 

monumentos, vida noturna, ruas). Também há espaço para publicações referentes a 

datas e celebrações importantes para esta região e pontos chaves a visitar. Algumas 

destas fotografias são da autoria de terceiros, republicadas então no perfil. As Hashtags 

já são mais exploradas nesta rede social, apesar de existir uma certa incoerência, 

algumas descrições possuem-nas e outras não. Os destaques do perfil também 

poderiam ser mais aproveitados, são até algo confusos, existe um destaque de boas 

vindas a quem visita o perfil que aparece em segundo, como é óbvio, deveria estar em 

primeiro na linha cronológica. Os outros destaques são também algo estranhos, 

referentes a alguns eventos, e coisas indefinidas que não percebi completamente, que 

poderiam ser comunicadas de forma diferente.  

 



 
 

 

| 182 Estudo: Turismo culinário e enológico - Algarve  
Relatório final | setembro 2018 

Como aspetos positivos destaca-se o suporte fotográfico profissional com fotografias 

muito bem captadas. É um perfil atualizado diariamente. Perfil interessante, já que 

conta com um leque de publicações variado. Nos aspetos negativos salienta-se o facto 

dos destaques se encontrarem desorganizados, mal aproveitados e confusos. 

Incoerência nas descrições das fotografias, algumas possuem Hashtags e outras não. 

O Twitter é uma rede social também dedicada à partilha de fotografias da região, 

porém muitas das vezes em modo “citação” de tweets feitos por terceiros. Devido a 

isso, é um perfil atualizado com muita frequência. Para além destas fotografias, há 

também partilha de links para artigos sobre determinados pontos da região, algumas 

excursões, museus, perfis de fotógrafos. É um perfil muito alimentado também por 

terceiros. 

Nos aspetos positivos destaca-se o facto de ser um perfil atualizado com muita 

frequência, com material fotográfico de qualidade. Hashtags também explorados de 

maneira pertinente. Nos aspetos negativos salienta-se a existência de algum conteúdo 

excessivo e por vezes pouco interessante.  

 
 

7.2.1.5.4 Região de Madrid 

Na linha do que já havia sido identificado anteriormente, também Madrid possui um 

sítio da internet dedicado ao turismo (https://www.esmadrid.com/en) que apresenta 

dados muito variados sobre a região do ponto de vista turístico, com especial destaque 

para a gastronomia e vinhos (https://www.esmadrid.com/comer-y-beber). 

 

https://www.esmadrid.com/en
https://www.esmadrid.com/comer-y-beber
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Nesta área dedicada à gastronomia e vinho destaca-se num primeiro momento uma 

brochura denominada de “Comer en Madrid”39, com informações detalhadas de locais 

onde se podem apreciar determinados pratos típicos nas refeições ao longo do dia 

(pequeno-almoço, almoço, lanche, jantar e aperitivos), curiosidades sobre 

determinadas comidas e pratos tradicionais, locais onde se podem degustar cada uma 

das comidas, mercados e espetáculos.  

A brochura tem uma aparência muito interessante, com um traçado que apela ao 

antigo e recorrendo a fotografias de grande qualidade quer de pratos de comida, quer 

de locais (restaurantes, cafés, entre outros). Pela sua originalidade pode constituir um 

caso de boas práticas e um documento que deveria ser avaliado com algum detalhe. 

Pode ainda ser encontrado um Blog – Blogin’Madrid te recomienda, dinamizado pela 

jornalista Alicia Hernández que apresenta um conjunto de conselhos para que os 

turistas possam desfrutar ao máximo a sua estada em Madrid.  

Na área da gastronomia o sítio da internet do Turismo de Madrid apresenta 

informações muito vastas (https://www.esmadrid.com/comer-y-beber) que vão ao 

encontro de diferentes tipologias de turistas, suas necessidades e desejos. 

Para complementar esta informação é ainda apresenta uma brochura sobre Receitas 

centenárias de la gastronomia Madrileña que pode ser descarregado em PDF em 

diferentes idiomas 40. 

                                                                    
39 https://www.esmadrid.com/sites/default/files/documentos/comer_en_madrid_web_26052017.pdf 
40https://www.esmadrid.com/recetas-centenarias-gastronomia-madrilena-
pdf?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.esmadrid.com%2Fcomer-y-beber 
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A região de Madrid, em contraste com a região da Catalunha, é das que menos aposta 

nos conteúdos audiovisuais e multimédia e no seu sítio da internet não é possível 

encontrar qualquer vídeo. 

Os vídeos existentes encontram-se no canal YouTube da região, no entanto, do pouco 

conteúdo recente existente, apenas dois vídeos se relacionam com gastronomia, a 

saber: 

 Vídeo 1: Gastronomie41 – Este vídeo foi publicado em 2012 e tem como objetivo 

demonstrar o que a cozinha de Madrid tem para oferecer. Apresenta uma 

produção amadora, com imagens tremidas, pouco apelativas e sem contexto 

com a cidade ou a região. Não contém boas referências, no entanto é 

importante ter em consideração as suas práticas. O contexto do vídeo é um 

restaurante e são demonstrados múltiplos pratos, vinho, enchidos, doçaria e 

alguns chefs locais; 

 Vídeo 2: Gastrofestival 201842 – Este vídeo funciona como uma ferramenta de 

promoção da edição do gastro festival em Madrid, que se realizou entre o dia 

20/01 e 04/02/2018. Ao contrário do anterior, e devido ao facto de ser mais 

recente, tem uma execução muito superior. Apresenta um guião mais cuidado, 

com imagens da cidade, interiores de restaurantes, pessoas amimadas, provas 

de vinhos, tapas e pratos típicos, acompanhados de boa disposição, amigos e a 

natureza madrilena.  

 

                                                                    
41 https://www.YouTube.com/watch?v=4NEbCAODaD0 
42 https://www.YouTube.com/watch?v=1CfQoFpNMZw 
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Os vídeos salientados têm como aspetos positivos: 

 Duração e música adequada em todos os vídeos; 

 Foco nos alimentos; 

 Balanço positivo entre imagens da cidade, natureza, gastronomia e turismo; 

 Cores vibrantes; 

 Imagens focadas e profissionais; 

 Prova de vinhos; 

 Pessoas, casais e locais de múltiplas faixas etárias; 

 Grande variedade de alimentos e diferentes áreas gastronómicas; 

 Qualidade Full HD. 

 

Como aspetos menos positivos destacam-se: 

 Existência de poucos vídeos que apresentem visitas ou áreas específicas de 

interesse turístico; 

 Conteúdo inexistente no sítio da internet; 

 Por vezes são utilizados em excesso os planos de pormenor;  

 Em alguns casos não existem imagens da região; 

 Falta de imagens aéreas ou planos abertos; 

 Em algumas circunstâncias as cores são pouco vibrantes; 

 Narrativa e gráficos apenas em Espanhol; 

 Legendas ou traduções inexistentes; 

 Uso de imagens tremidas; 

 Presença online fraca; 
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Esta região tem uma presença na social media que resumimos na tabela seguinte 

(Tabela 7.6). 

Tabela 7.6 – Dados sobre a presença on-line (Social Media) da Região de Madrid 

SOCIAL MEDIA DADOS 

Facebook 

https://www.facebook.com/visitamadridoficial 
>195 mil Seguidores 

Instagram 

https://www.instagram.com/visita_madrid/ 
>36 mil Seguidores 

Twitter 

https://twitter.com/Visita_Madrid 
>57 mil Seguidores 

YouTube 

https://www.youtube.com/user/esMADRIDtelevision 
6.7 mil Subscritores 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados recolhidos nas páginas de Facebook, Instagram,  
Twitter e YouTube da Região de Madrid 

 

O Facebook madrileno dedica-se maioritariamente à partilha de fotografias de sítios a 

visitar na cidade, como parques, monumentos, praças, etc. São partilhadas também 

várias notícias relativas à agenda cultural da cidade: concertos, espetáculos e até uma 

agenda para crianças. Esta página foca-se também bastante na arte, partilhando várias 

imagens de pinturas, exposições, entre outros. São partilhados também artigos de 

vários órgãos de comunicação relativos à cidade (ex: onde dormir, recantos escondidos, 

melhor açoteias da cidade, onde ver o por do sol). É uma pagina gerida regularmente, 

com suporte fotográfico de qualidade. Recorrem também aos links reduzidos, de forma 

a ocupar menos espaço e também a lucrarem algum dinheiro, visto que ao fim de X 

cliques é gerado dinheiro para esta entidade. Nos aspetos positivos destaca-se o facto 

da página ser atualizada frequentemente, com conteúdo de qualidade para quem 

pretende visitar Madrid. Nos aspetos negativos o facto de existirem poucos ou nenhuns 

Hashtags nas descrições e alguma desorganização no modo como os materiais são 

comunicados, com descrições ricas e outras mais simples. A foto de capa é de uma zona 

emblemática da cidade, mas pouco informativa e não muito atrativa.  

https://www.facebook.com/visitamadridoficial
https://www.instagram.com/visita_madrid/
https://twitter.com/Visita_Madrid
https://www.youtube.com/user/esMADRIDtelevision
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O Instagram de Madrid é composto em grande parte por eventos culturais na cidade, 

assim como algumas paisagens/ruas/monumentos. Perfil atualizado com alguma 

frequência, não tanta como outras redes sociais. Há publicações de muito má qualidade 

fotográfica, causando uma imensa discrepância entre certas fotografias. Em “modo 

preview” muitas das fotografias ficam cortadas, um detalhe vital para quem está a dar 

procurar informação. As descrições são geralmente bem compostas, com Hashtags e 

informação, no entanto surgem outras bastantes confusas e desorganizadas. Como 

aspetos positivos destacamos o facto de ocasionalmente surgirem fotografias de 

qualidade acompanhadas de descrições bem construídas. Perfil atualizado com uma 

certa regularidade. Nos pontos negativos destacam-se as publicações de muito má 

qualidade fotográfica, causando uma imensa discrepância entre certas fotografias. Em 

“modo preview” muitas das fotografias ficam cortadas. Algumas das descrições 

extremamente confusas, com a ausência de Hashtags e conteúdo mais apelativo, e até 

as que possuem Hashtags por vezes exageram na quantidade. Parece-me que não 

existe uma “linha” definida para seguir, já que temos fotografias simples, outras com 

letras, algumas com efeitos estranhos, outras de muito má qualidade. Instastories e 

destaques muito pouco explorados. 

O Twitter é composto por vários tweets que nos mostram paisagens da cidade, sítios a 

visitar e pontos chaves de Madrid. Temos também vários tweets dedicados à cultura, 

eventos a acontecer na cidade (grande parte são retweets de outros perfis). O suporte 

fotográfico nos tweets feitos pela conta são maioritariamente de qualidade, porém há 

alguns não tão bons quando nos referimos aos retweets. Como aspetos positivos 

salienta-se o facto desta página ser alimentada regularmente. Conteúdo muito 

interessante e pertinente para quem visita ou pretende visitar Madrid. Hashtags bem 

explorados. Nos aspetos negativos temos uma discrepância a nível fotográfico, 

algumas fotografias de qualidade e outras bem mais fracas. 
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7.2.2 Itália 

7.2.2.1 Dados gerais sobre a performance de Itália 

Com um total de 60,5 milhões de habitantes e uma taxa de desemprego de 10,9% em 

2018 (Trade Economics, 2018d), a Itália registava em 2016 cerca de 52.372 milhões de 

chegadas internacionais (WTO, 2018e). 

Relativamente aos gastos em turismo, a Itália encontra-se na quarta posição na Europa 

com um aumento de 6,3% face ao ano anterior, num total de 24 mil milhões de euros 

em 2017 (WTO, 2018e). 

Segundo a World Economic Forum (2017), o setor do turismo em Itália, no ano de 2017, 

contribuiu para cerca de 4,2% do PIB e para 5% do total dos empregos. 

De acordo com o Índice de Competitividade do setor das viagens e turismo em 2017, 

proposto pela World Economic Forum (2017), Itália está no 8º lugar do ranking dos 136 

países observados, com 5 pontos em 7 possíveis. 

No Índice Digital por País proposto pela Bloom Consulting (2018c), onde se pretende 

medir o apelo da marca de 180 países no mundo digital de acordo com cinco dimensões 

(turismo, talento, investimento, exportações e proeminência nacional), a Itália estava 

posicionado em 2017 no 10º lugar perante todos os 180 países do mundo em avaliação 

e no 5º lugar relativamente aos países da Europa em análise. De acordo com este 

ranking as duas dimensões que mais se destacam em Espanha e que geram mais 

pesquisas digitais são o “turismo” (classificado na 1º posição no ranking dos 180 países 

analisados) com 70% do total das pesquisas relativas a informações gerais e ainda a 

dimensão “exportações” classificada em 8º lugar no ranking dos 180 países, onde se 

destacam as pesquisas sobre “produtos nacionais” (54%) e “bens” (31%). 
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Na Tabela 7.7 são apresentados de forma resumida outros indicadores relativos ao 

turismo em Itália que importa avaliar, em concreto a estada média, o número de 

dormidas, número de hóspedes e total de receitas provenientes do turismo (Tabela 7.7). 

Tabela 7.7 – Ficha de Concorrente - Itália 

 

 

FICHA DE CONCORRENTE 

INDICADORES DADOS 

Estada média (noites) 5,57 

Nº de chegadas de turistas 52 372 000 

Nº de Dormidas 199 422 000 

Nº de hóspedes 56 764 000 

Receitas provenientes do turismo 3,621 milhões de euros 

Fonte: Trading economics (2018d); WTO (2018e) 

7.2.2.2 Posicionamento on-line (sítio da internet) 

Posteriormente foi avaliado o sítio da internet oficial de turismo de Itália 

(http://www.italia.it/en/home.html), onde é possível identificar desde logo uma área 

dedicada à gastronomia sobre a marca “Italy, land of taste” 

(http://www.italia.it/en/travel-ideas/gastronomy.html). 

Podem ainda ser encontradas informações sobre produtos típicos do país (como por 

exemplo o queijo, o presunto, o vinho), pratos típicos (como por exemplo as pizzas ou 

as pastas), doces (como por exemplos os gelados artesanais, doces de Natal ou 

chocolate), temperos (como por exemplo o Vinagre balsâmico de Modena ou o azeite), 

bem como informações sobre rotas gastronómicas, museus de gastronomia, entre 

outros. 

http://www.italia.it/en/home.html
http://www.italia.it/en/travel-ideas/gastronomy.html
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O Sítio da internet incorpora ainda um blog, um conjunto de artigos sobre locais e sobre 

determinados produtos ou pratos típicos, com partilha de receitas e pontos de vista, 

assim como informação sobre eventos gastronómicos que se realizam por toda a Itália, 

o que permite uma visualização rápida e simples do que se passa pelo país. 

7.2.2.3 Avaliação das imagens de vídeo do sítio da internet 

No sítio da internet referente ao turismo em Itália existe 43uma secção destinada 

exclusivamente a conteúdo multimédia. No total surgem cinco vídeos, dois quais 

apenas se relacionam com turismo culinário, a saber: 

 Vídeo 1 - Year of the Italian Food 2018 - Este vídeo apresenta múltiplas atividades, 

com foco na gastronomia e alguma paisagem, com destaque para a confeção de 

massas, consumo de vinhos, azeite e doçaria, assim como espaços de vinhas e 

armazéns de carnes, todos eles consumidos por indivíduos de múltiplas faixas etárias 

demonstrando assim que a visita é adequada para todo o tipo de pessoas. Como 

aspetos positivos salientam-se as Imagens profissionais; Gastronomia e prova de 

variados produtos que a região oferece; Mostra de produtos regionais, com grande 

foco nas pastas, vinhos e carnes; Confeção de alimentos típicos da cozinha italiana; 

Banda sonora adequada; Várias pessoas, incluindo casais a provar a cozinha italiana 

(de destacar sorrisos e constante boa disposição) e Duração adequada. Como 

aspetos negativos salienta-se o facto de algumas imagens serem uma demasiadamente 

escurecidas o que causa dificuldade em visualizar; Existirem demasiados planos fechados; 

Existirem poucos planos abertos que demonstrem o local ou a região de onde os alimentos 

são provenientes ou onde o turismo se foca; Existir uma resolução de visualização imprópria, 

uma vez que o vídeo tem umas barras laterais desfocadas para solucionar, dando a ideia que 

foi uma alternativa barata para dar a volta à situação; 

                                                                    
43 http://www.italia.it/en/media/video/year-of-italian-food-2018/year-of-italian-food-2018.html 
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 Vídeo 2 - Discover the heart of Italy: villages, lifestyle, food & wine44  – Este vídeo 

demonstra de forma exímia o que a Itália tem de melhor para oferecer aos turistas, 

com foco na gastronomia e na cultura. Exemplo de boas práticas, contendo imagens 

aéreas incríveis, paisagens da cidade e campo, vinhas, alojamento e provas de vinho, 

contudo, não tem qualquer imagem de aulas de culinária. Um detalhe muito 

interessante é uma animação do mapa com os locais em que se realiza a visita, algo 

simples e muito bem concretizado (minuto 0:42). Destaque para os minutos 0:00 a 

0:17 (imagens aéreas); 0:30 a 0:37 (vinhas e gastronomia) e 0:40 (imagem de turistas 

a consumir vinho). Como aspetos positivos destacam-se as imagens aéreas e 

terrestres de paisagem e monumentos; Prova de produtos relacionados com as 

regiões apresentadas (Vinho, queijo); Múltiplas pessoas (de destacar mais uma vez 

sorrisos e constante boa disposição) 0:37 e 0:41; Duração adequada para redes 

sociais móveis, no entanto, deveria existir uma versão mais longa; Falta de imagens 

relacionadas diretamente com turismo culinário; Animação gráfica do mapa de ltália 

destacando as regiões no qual o turismo se realiza. Como aspetos negativos 

destacam-se as demasiadas imagens aéreas repetindo muitas vezes o mesmo local; 

Banda sonora demasiado épica/dramática; Lacuna em termos das imagens de 

pessoas e gastronomia; Presença online fraca. 

Numa segunda pesquisa foi possível perceber que em Itália existe um sítio da internet 

– Delicious Italy (https://www.deliciousitaly.com/), que aglutina todo um conjunto de 

informações detalhadas sobre a realidade gastronómica um pouco por todo o país, com 

destaque para as vinte regiões de Itália45.  

                                                                    
44 https://www.YouTube.com/watch?=10&v=of5DPT2wDHk 
45 Norte de Itália – Veneto, Lombardia, Piedmonte, Emilia Romagna, Trentino, Fiuli, Ligria e Aosta; 
Centro de Itália – Toscânia, Umbria, Abruzzo, Lácio, Le Marche e Molise; Sul de Itália – Campania, Sícilia, 
Puglia, Clabria, Basilicata e Sardenha. 
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Para todas as regiões disponíveis neste sítio da internet são apresentadas informações 

sobre Receitas, Itinerário, Gastronomia e Mapas da região. Cada uma das áreas tem 

associado um conjunto alargado de fotografias alusivas, assim como alguns artigos 

sobre locais, produtos ou pratos típicos.  

Este sítio da internet tem também informações sobre viagens temáticas, em concreto 

“Cooking holidays” (São disponibilizadas informações sobre os pacotes, preço, datas, 

fotografias, entre outros); “Tours & Guides” (informação sobre as diferentes excursões 

que podem ser realizadas em Itália); “Food & Wine Tours” (apresentação de dados 

sobre excursões que incluam a componente de gastronomia e vinhos, com os 

itinerários, preços e informações adicionais) e “Event organization” (informação sobre 

eventos que se pode m organizar em determinados locais, tais como casamentos, 

refeições especiais, entre outras). 

Neste sítio da internet não existem vídeos na sua página principal, no entanto, as redes 

sociais (nomeadamente Facebook e Instagram) estão atualizadas com vídeos 

relacionados com a gastronomia do país. A página de Facebook46 apresenta 19 vídeos 

que são muito amadores e é percetível a falta de coerência e rigor no que toca à 

produção dos mesmos. 

Relativamente ao Instagram47 existem 28 vídeos, verificando-se falta de 

profissionalismo, destacando-se apenas dois: 

 https://www.instagram.com/p/BkiSeVgF45y/?taken-by=deliciousitaly; 

 https://www.instagram.com/p/BaGnFcxlAFq/?taken-by=deliciousitaly  

                                                                    
46 https://www.facebook.com/deliciousitaly/videos/ 
47 https://www.instagram.com/deliciousitaly/ 

https://www.instagram.com/p/BkiSeVgF45y/?taken-by=deliciousitaly
https://www.instagram.com/p/BaGnFcxlAFq/?taken-by=deliciousitaly
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 Destes, o segundo vídeo apresenta muita informação visual o que é algo importante a 

considerar. Atualmente 90% do conteúdo consumido é através dos smartphones e na 

maioria dos casos os espetadores não utilizam som, assim sendo, a primeira imagem 

deverá ser a mais chamativa e informativa possível de modo a obter a máxima 

retenção. Esta ideia aplica-se a todos os vídeos, cada vez mais as empresas procuram 

vídeos diretos e graficamente informativos, em vez de apenas narração áudio, visto que 

a maioria dos visualizadores consomem conteúdos em locais no qual não se sentem à 

vontade ou na necessidade de ligar o som.  

7.2.2.4 Presença online (social media) 

Tabela 7.8 – Dados sobre a presença on-line (Social Media) do Turismo de Itália 

SOCIAL MEDIA DADOS 

Facebook 

https://www.facebook.com/italia.it/ 
>467K Seguidores 

Instagram 

https://www.instagram.com/italiait/ 
123K Seguidores 

Twitter 

https://twitter.com/Italia 
127K Seguidores 

YouTube 

https://www.youtube.com/user/JoinItaly 
>10K Subscritores 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados recolhidos nas páginas de Facebook, Instagram,  
Twitter e YouTube do Turismo de Itália 

 

No caso italiano, temos um Facebook composto por publicações a introduzirem-nos a 

várias cidades/vilas/aldeias do país, pontos chave dessas mesmas cidades a visitar como 

museus, monumentos, lagos. Existem também artigos de sítios da internet sobre 

curiosidades de certos pontos do país e também uma partilha dos vários eventos e 

celebrações que irão decorrer. Grande parte destas fotografias são acompanhadas de 

links na descrição de vários sítios da internet sobre turismo, seja o sítio da internet 

oficial italiano ou outros, sobre o assunto em questão na fotografia. Grande parte das 

fotografias são tiradas por terceiros.  

https://www.facebook.com/italia.it/
https://www.instagram.com/italiait/
https://twitter.com/Italia
https://www.youtube.com/user/JoinItaly
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Nos aspetos positivos deste Facebook destaca-se o facto de ser uma página atualizada 

regularmente, com suporte fotográfico excelente, e descrições interessantes já que 

possuem algumas curiosidades sobre os locais a visitar. Nos aspetos negativos as 

descrições por vezes muito longas, sem grande exploração das Hashtags.  

O Instagram apresenta um dos melhores suportes fotográficos analisados, com 

fotografias limpas das várias cidades italianas, cada uma funciona como um postal de 

introdução aos interessados. Acompanhadas de descrições (por vezes muito longas e 

confusas) com alguma curiosidade sobre o que está na fotografia – desde informações 

sobre eventos culturais a curiosidades relativas à Torre Pizza. 

Enquanto aspetos positivos temos um fantástico suporte fotográfico, considerado dos 

melhores de toda a análise efetuada. Há um padrão seguido em todas as publicações a 

nível de qualidade fotográfica, o que torna este perfil muito atrativo. Instastories são 

bem potenciados, com algumas publicações. Apesar de ser excessivo em algumas 

ocasiões, as Hashtags são bem utilizadas aqui. Nos aspetos negativos temos as 

descrições extremamente longas, muito desorganizadas e confusas. Hashtags podiam 

ser usados de uma forma mais discreta e simples, por vezes torna-se excessivo.  

O Twitter do Turismo de Itália é também composto por tweets relativos às várias 

cidades/vilas/aldeias italianas. Cada tweet funciona com um postal introdutório a tudo 

o que há visitar por lá. Suporte fotográfico de boa qualidade, em várias ocasiões de 

terceiros. Há também vários retweets a tweets de outras páginas, justamente com 

fotografias do que há de melhor em Itália. Muitas das descrições são também 

compostas por links que nos redirecionam ao sítio da internet oficial de Itália ou outros 

órgãos. Estes links funcionam como maneira de percebermos um pouco melhor a 

história de alguns locais, locais a visitar, o que visitar, etc. É uma página atualizada 

muito frequentemente.  
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Nos aspetos positivos salienta-se o facto da página ser alimentada diariamente, com 

conteúdo interessante e relevante a quem procura visitar Itália. Hashtags bem 

aproveitadas. Nos negativos salienta-se o facto de que apesar do suporte fotográfico 

de qualidade, existirem por vezes fotografias de má qualidade neste perfil. 

7.2.3 França 

7.2.3.1 Dados gerais sobre a performance de França 

Com um total de 67,2 milhões de habitantes e uma taxa de desemprego de 9,1% em 

2018 (Trade Economics, 2018c), a França registava em 2016 cerca de 82.600 milhões de 

chegadas internacionais (WTO, 2018d). 

Relativamente aos gastos em turismo, a França encontra-se na terceira posição na 

Europa com um aumento de 0,8% face ao ano anterior, num total de 36,7 mil milhões 

de euros em 2017 (WTO, 2018d). 

Segundo a World Economic Forum (2017), o setor do turismo em França, no ano de 

2017, contribuiu para cerca de 3,7% do PIB e para 4,2% do total dos empregos. 

De acordo com o Índice de Competitividade do setor das viagens e turismo em 2017, 

proposto pela World Economic Forum (2017), França está no 2º lugar do ranking dos 

136 países observados, com 5,3 pontos em 7 possíveis. 

No Índice Digital por País proposto pela Bloom Consulting (2018e), onde se pretende 

medir o apelo da marca de 180 países no mundo digital de acordo com cinco dimensões 

(turismo, talento, investimento, exportações e proeminência nacional), a França estava 

posicionado em 2017 no 8º lugar perante todos os 180 países do mundo em avaliação e 

no 4º lugar relativamente aos países da Europa em análise. De acordo com este ranking 

as duas dimensões que mais se destacam em França e que geram mais pesquisas 

digitais são o “turismo” (classificado na 1º posição no ranking dos 180 países analisados) 
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com 58% do total das pesquisas relativas a informações gerais e ainda a dimensão 

“proeminência” classificada em 7º lugar no ranking dos 180 países, onde se destacam 

as pesquisas sobre “governança e sociedade” (33%), “desporto” (28%) e “cultura e 

gastronomia” (20%). 

Na Tabela 7.9 são apresentados de forma resumida outros indicadores relativos ao 

turismo em França que importa avaliar, em concreto a estada média, o número de 

dormidas, número de hóspedes e total de receitas provenientes do turismo (Tabela 7.9). 

Tabela 7.9 – Ficha de Concorrente - França 

 

FICHA DE CONCORRENTE 

INDICADORES DADOS 

Estada média (noites) 2,75 

Nº de chegadas de turistas 82 570 000 

Nº de Dormidas 123 196 000 

Nº de hóspedes 44 810 000 

Receitas provenientes do turismo 5,5208 milhões de euros 

Fonte: Trading economics (2018c); WTO (2018d) 

7.2.3.2 Presença online (sítio da internet) 

Analisando o sítio da internet oficial de turismo de França (https://uk.france.fr/en) é 

possível perceber que existe uma área dedicada à cozinha48 e outra aos vinhos49, onde 

são apresentados vários artigos de opinião sobre produtos, receitas, locais, pratos 

                                                                    
48 https://uk.france.fr/en/theme-cuisine 
49 https://uk.france.fr/en/theme-wine 

https://uk.france.fr/en
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típicos, castas especiais, alojamentos que apresentam ofertas distintas e todo um 

conjunto de fotografias alusivas aos temas. São ainda destacados os eventos 

gastronómicos e enológicos que se vão realizar no país. 

Este sítio da internet disponibiliza ainda informação sobre cada uma das regiões de 

França, onde se salienta um pouco da história da região, a sua localização no mapa do 

país, locais a não perder, bem como alguns pratos e doces típicos (acompanhados das 

receitas), vinhos e outros produtos mais ligados à região.  

Numa pesquisa mais detalhada foi possível perceber que as regiões turísticas de França 

não têm um sítio da internet individual, tal como acontece em Espanha, com identidade 

própria, estando todas as regiões associadas ao sítio da internet do Turismo de França 

(http://ee.france.fr/).  

Neste sítio da internet existe uma área dedicada a “Destinos”, onde estão presentes 

todas as regiões francesas50, sendo que ara uma delas são destacadas informações 

sobre a história, curiosidades, locais a visitar, pontos e interesse e em alguns casos 

destaques para a gastronomia e vinhos. Em cada região existem vídeos e fotografias 

variadas alusivas aos temas em análise. 

7.2.3.3 Avaliação das imagens de vídeo do sítio da internet 

O Turismo de França, aposta com rigor em conteúdos audiovisuais, com uma grande 

variedade de conteúdo multimédia relacionado com a cozinha francesa. 

                                                                    
50 Paris, Côte d’Azur, Córsega, Provence, The Alps-Mont Blanc, Alsace, Britanny, Bordeaux, Normandy, 
Champagne, Lyon, Toulouse, Biarritz e Loire Chateaux. 

http://ee.france.fr/
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No website oficial do turismo, na secção Cuisine, existem cerca de 15 vídeos 

relacionados com a temática: 

 Ducasse at Versailles, or a feast fit for a king - https://bit.ly/2okKEsv 

 Fête de la gastronomie 2017 - https://bit.ly/2PJIwal 

 Object of desire: the macaron - https://bit.ly/2Jzx1z8 

 Object of desire: Olivel oil - https://bit.ly/2N6m1h4 

 Object of desire: the canélé - https://bit.ly/2PQvM1J 

 Object of desire: the baguete - https://bit.ly/2BV0kfL 

 Alain Ducasse: Conquering the world - https://bit.ly/2NwrzP1 

 Guy Savoy, craftsman of haute cuisine - https://bit.ly/2LFMqxE 

 Provence’s black diamonds - https://bit.ly/2MDnEUb 

 Cuisine in Lyon - https://bit.ly/2okMrOf 

 The culinary heritage of the French mountains - https://bit.ly/2LERHp2 

 Yannick Alléno, from parisian Terroir to the Courchevel peaks - https://bit.ly/2wwee1P 

 Benoit Witz, creating tasty, local cuisine in Provence - https://bit.ly/2Cc2PdV 

No canal YouTube da região Francesa existe uma grande variedade de vídeos, onde a 

execução é rigorosa, no entanto, muitos deles têm conteúdo pouco concreto e curto (ex: 

https://bit.ly/2PknkXw). Todos os vídeos relacionados com gastronomia encontram-se na 

lista de reprodução de gastronomia, num total de 45 vídeos51.  

Dos exemplos mais positivos destacamos:  

 Vídeo 1: https://bit.ly/2NrEm5g;  

 Vídeo 2: https://bit.ly/2onzzaa 
 

 

                                                                    
51 https://bit.ly/2C1K2BU 

https://bit.ly/2okKEsv
https://bit.ly/2PJIwal
https://bit.ly/2Jzx1z8
https://bit.ly/2N6m1h4
https://bit.ly/2PQvM1J
https://bit.ly/2BV0kfL
https://bit.ly/2NwrzP1
https://bit.ly/2LFMqxE
https://bit.ly/2MDnEUb
https://bit.ly/2okMrOf
https://bit.ly/2LERHp2
https://bit.ly/2wwee1P
https://bit.ly/2Cc2PdV
https://bit.ly/2PknkXw
https://bit.ly/2NrEm5g
https://bit.ly/2onzzaa
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Dos exemplos negativos destacamos: 

 Vídeo 1: https://bit.ly/2MzPW1T; 

 Vídeo 2: https://bit.ly/2wz7SyC 
 

Relativamente aos vídeos na rede Instagram, os conteúdos são atualizados 

diariamente, contudo os vídeos são algo pouco explorado. Dos vídeos existentes a 

maioria são, curiosamente, quase todos relacionados com gastronomia, destacando os 

seguintes exemplos: 

 Vídeo 1: https://www.instagram.com/p/BjNiNi1H-dR/?taken-by=francefr~ 

 Vídeo 2: https://www.instagram.com/p/BgjXxxmlh4R/?taken-by=francefr 

 Vídeo 3: https://www.instagram.com/p/BgbxX9WFmFX/?taken-by=francefr 

 Vídeo 4: https://www.instagram.com/p/Bg8589Lh5o2/?taken-by=francefr 

 Vídeo 5: https://www.instagram.com/p/1gAEkZpyKB/?taken-by=francefr 

 

No Facebook o número de vídeos e a sua qualidade de execução em relação ao 

Instagram é consideravelmente menor (apenas 16), no entanto, apenas um está ligado 

com gastronomia: https://www.facebook.com/PT.France.fr/videos/820021244712525/.  

Enquanto aspetos positivos encontram-se: 

 Imagens focadas e com boa composição. 

 Gastronomia e prova de variados produtos que a região oferece. 

 Mostra de produtos locais. 

 Grande variedade de conteúdo que vai desde apresentações de chefs, pequenos 

vídeos de receitas, regiões e restaurantes. 

 Banda sonora adequada. 

 Grande foco nas pessoas, sejam elas locais ou visitantes 

 Duração adequada. 

 Foco nas pessoas, na gastronomia e nas cores vibrantes. 

 Imagens aéreas 

https://bit.ly/2MzPW1T
https://bit.ly/2wz7SyC
https://www.instagram.com/p/BjNiNi1H-dR/?taken-by=francefr~
https://www.instagram.com/p/BgjXxxmlh4R/?taken-by=francefr
https://www.instagram.com/p/BgbxX9WFmFX/?taken-by=francefr
https://www.instagram.com/p/Bg8589Lh5o2/?taken-by=francefr
https://www.instagram.com/p/1gAEkZpyKB/?taken-by=francefr
https://www.facebook.com/PT.France.fr/videos/820021244712525/
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 Equilíbrio entre imagens culturais, gastronómicas e diferentes atividades. 

 Versões curtas dos principais vídeos criadas para serem postadas nas redes 

sociais móveis. 
 

Nos aspetos negativos temos: 

 Algumas imagens são desfocadas o que causa dificuldade em visualizar. 

 Por vezes a qualidade HD não está disponível. 

 Algumas produções são gravadas a 60 fotogramas por segundo, o que não é 

apelativo para quem visualiza. 

 A maioria dos vídeos, quando narrados ou com gráficos, são exclusivamente em 

Francês não tendo alternativa para versão legendada ou dobrada.  

 Alguns vídeos demasiado curtos e com conteúdo pouco percetível. 

 Excesso de conteúdo. 

 Por vezes vídeos focados em gastronomia mostram pouco da vertente. 

 Nenhum vídeo sobre turismo ou aulas de culinária em específico. 

 

Salientamos ainda alguns vídeos produzidos pela região francesa que importa destacar, 

apesar de não estarem relacionados com gastronomia na sua totalidade, as suas 

práticas positivas e rigor na execução são importantes a considerar. 

 Vídeo 1: https://www.YouTube.com/watch?25=&v=WI5OWd9Aj-w 

 Vídeo 2: https://www.YouTube.com/watch?v=wWIsSMpiC1c 

 Vídeo 3: https://www.YouTube.com/watch?v=cHH1AZTwavM 

 

7.2.3.4 Presença online (social media) 

Tabela 7.10 – Dados sobre a presença on-line (Social Media) do Turismo de França 

SOCIAL MEDIA DADOS 

Facebook 

https://www.facebook.com/PT.France.fr 
>1,6 milhões de Seguidores 

Instagram 

https://www.instagram.com/francefr/ 
>81 mil Seguidores 

Twitter 

https://twitter.com/uk_francefr 
>31 mil Seguidores 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados recolhidos nas páginas de Facebook, Instagram,  
e Twitter do Turismo de 

França 

https://www.youtube.com/watch?25=&v=WI5OWd9Aj-w
https://www.youtube.com/watch?v=wWIsSMpiC1c
https://www.youtube.com/watch?v=cHH1AZTwavM
https://www.facebook.com/PT.France.fr
https://www.instagram.com/francefr/
https://twitter.com/uk_francefr
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O Facebook explora bastante a gastronomia, com publicações com links que nos 

redirecionam ao seu sítio da internet oficial. Publicações sobre restaurantes a visitar em 

frança, eventos gastronómicos, cidades reconhecidas pela culinária e outras. Dentro 

desses links, temos também espaço para eventos culturais a decorrer, sugestões sobre 

o que fazer e algumas fotografias de cidades francesas. Possui pouco suporte 

fotográfico, porém sempre de qualidade. É uma página muito pouco atualizada, sendo 

a última publicação de julho de 2018.  

Nos pontos positivos salienta-se o facto de serem explorados aspetos distintos dos 

anteriores países e regiões, com uma página baseada em artigos do sítio da internet 

oficial e vídeos. Uma página limpa, com suporte fotográfico de qualidade. Nos aspetos 

negativos temos o facto de ser uma página com poucas atualizações ao longo do ano. 

Muitos dos artigos partilhados não possuem fotografias, tendo o leitor que recorrer à 

leitura da descrição, o que torna a página pouco atrativa. 

O Instagram é alimentado regularmente com suporte fotográfico de qualidade de 

paisagens e monumentos das cidades francesas. Um perfil repleto de cartões de visita 

aos locais a visitar. Grande parte das fotografias são de terceiros. Página muito “viva”, 

instastories e destaques explorados regularmente. 

Enquanto aspetos positivos temos o facto de ser um perfil atualizado diariamente, com 

conteúdo de qualidade, material fotográfico interessante e muito atrativo. Stories e 

destaques muito bem explorados, assim como as Hashtags nas descrições. No 

negativos e apesar do suporte fotográfico de qualidade, não existe um estilo definido 

no perfil, havendo fotografias que parecem fora de sítio. 
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O Twitter é bastante versátil, mostrando-se uma mistura entre o Facebook e 

Instagram. Possui tweets com fotografias das cidades francesas, sempre 

acompanhadas de vários Hashtags e um link que nos leva ao sítio da internet oficial do 

turismo francês, com uma descrição mais detalhada do assunto abordado. Há também 

tweets dedicados à gastronomia, com links sobre a cozinha francesa (ex: 

Bordéus/Lyon). Há também alguns links e vídeos que nos ensinam a fazer receitas 

clássicas francesas (ex: bisque de caranguejo, ratatouille, baguetes). Existem tweets 

somente dedicados a pequenas curiosidades/factos.  

Nos aspetos positivos destaca-se o facto de ser um perfil recheado de muito conteúdo, 

extremamente interessante e relevante para interessados a visitar França. Suporte 

fotográfico de qualidade. Links funcionais e reduzidos (ocupam pouco espaço e são 

sinónimo de algum lucro para estas entidades). Nos aspetos negativos salientam-se as 

Hashtags pouco ou nada explorados. Página atualizada com regularidade, porém algo 

inconstante (muitas publicações num dia, e nenhumas durante vários dias).  

7.2.4 Grécia 

7.2.4.1 Dados gerais sobre a performance da Grécia 

Com um total de 10,7 milhões de habitantes e uma taxa de desemprego de 19,5% em 

2018 (Trade Economics, 2018e), a Grécia registou em 2017 um crescimento de 9,7% nas 

chegadas internacionais, face ao ano anterior, num total de 27.194 milhões de chegadas 

internacionais (WTO, 2018f). Relativamente aos gastos em turismo, a Grécia encontra-

se na vigésima posição na Europa com um decréscimo de 5% face ao ano anterior, num 

total de 1,9 mil milhões de euros em 2017 (WTO, 2018f). Segundo a World Economic 

Forum (2017), o setor do turismo na Grécia, no ano de 2017, contribuiu para cerca de 

7,6% do PIB e para 11,3% do total dos empregos. 
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De acordo com o Índice de Competitividade do setor das viagens e turismo em 2017, 

proposto pela World Economic Forum (2017), a Grécia está no 24º lugar do ranking dos 

136 países observados, com 4,5 pontos em 7 possíveis. 

No Índice Digital por País proposto pela Bloom Consulting (2018d), onde se pretende 

medir o apelo da marca de 180 países no mundo digital de acordo com cinco dimensões 

(turismo, talento, investimento, exportações e proeminência nacional), a Grécia estava 

posicionado em 2017 no 25º lugar perante todos os 180 países do mundo em avaliação 

e no 12 lugar relativamente aos países da Europa em análise. De acordo com este 

ranking as duas dimensões que mais se destacam na Grécia e que geram mais pesquisas 

digitais são o “turismo” (classificado na 13º posição no ranking dos 180 países 

analisados) com 85% do total das pesquisas relativas a informações gerais e ainda a 

dimensão “investimento” classificada em 27º lugar no ranking dos 180 países, onde se 

destacam as pesquisas sobre “fatores socioeconómicos” (77%) e “ambiente 

empresarial” (14%). 

De seguida apresentamos de forma resumida outros indicadores relativos ao turismo 

na Grécia que importa avaliar, em concreto a estada média, o número de dormidas, 

número de hóspedes e total de receitas provenientes do turismo (Tabela 7.11). 

Tabela 7.11 – Ficha de Concorrente - Grécia 

FICHA DE CONCORRENTE 

INDICADORES DADOS 

Estada média (noites) 4,97 (2015) 

Nº de chegadas de turistas 28 071 000 

Nº de Dormidas 66 727 000 

Nº de hóspedes 13 200 000 

Receitas provenientes do turismo 1,475 milhões de euros 
Fonte: Trading economics (2018e); WTO (2018f) 
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7.2.4.2 Presença online (sítio da internet) 

Foi também avaliado o sítio da internet oficial do Turismo da Grécia 

(http://www.visitgreece.gr/), que apresenta, tal como o dos países anteriores, uma área 

dedicada à gastronomia (https://www.discovergreece.com/en/gastronomy), onde 

estão integrados vídeos, fotografias, artigos sobre produtos e pratos típicos, assim 

como um motor de reservas de viagens de avião, barco e de alojamento.  

A informação do sítio da internet é complementada com uma brochura temática sobre 

gastronomia que é disponibilizada em PDF52. 

7.2.4.3 Avaliação das imagens de vídeo do sítio da internet 

Ao acedermos à página principal do turismo grego encontramos um vídeo de 

apresentação da região, contudo é impossível visualizar através do website, o visitante 

é assim levado para o canal YouTube da região. Este vídeo demonstra uma versão da 

Grécia mais ligada ao destino paradisíaco e não tanto gastronómico ou cultural. 

(https://www.YouTube.com/watch?v=G9av_ZdEA8g). 

O site grego, à semelhança de todas a regiões analisadas até agora, proporciona uma 

seção que se destina exclusivamente à gastronomia, no entanto, não existe qualquer 

vídeo referente à mesma na plataforma principal. No canal YouTube grego o conteúdo 

é, de todas as regiões analisadas, o mais bem executado e profissional, no entanto, a 

quantidade de postagens é escassa e a média de vídeos é de 1 a cada mês, havendo 

situações no qual não foi postado outro tipo de conteúdo durante um período de 4 

meses.  

                                                                    
52http://www.visitgreece.gr/deployedFiles/StaticFiles/pdf/Brochures/Gastronomy_EN_LowRes_newlog
o.pdf 

http://www.visitgreece.gr/
https://www.discovergreece.com/en/gastronomy
https://www.youtube.com/watch?v=G9av_ZdEA8g
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De todos os vídeos existentes, apenas quatro estão relacionados com gastronomia: 

 Vídeo 1: It All Tastes Greek To Me | Kourabiedes (2013) - https://bit.ly/2kreH2f  

 Vídeo 2: It All Tastes Greek To Me | Fasolada (2014) - https://bit.ly/2LFaZur -; 

 Vídeo 3: A taste of Greece (2014) - https://bit.ly/1PQ6wRp; 

 Vídeo 4: Experience Greece with Travel Channel – Gastronomy (2016) - 

https://bit.ly/2kreH2f  

Os dois primeiros vídeos são bastante amadores e a sua produção comparada com os 

restantes vídeos existentes na página torna-se algo negativo para a imagem que a 

região pretende transparecer. Esta série de vídeos de receitas apenas tem dois 

exemplares, demonstrado que foi uma tentativa pouco explorada.  

Nas redes sociais Instagram e Facebook a existência de vídeos é vasta, especialmente 

na segunda mencionada, no entanto, nenhum deles é relacionado com gastronomia. 

Destacamos três exemplos de boas práticas devido à sua execução: 

 Vídeo 1: Peloponnese   
https://www.instagram.com/p/BnCE0RIh9Ws/?takenby=visitgreecegr 

 Vídeo 2: Greece  
https://www.facebook.com/visitgreecegr/videos/10160606587005641/ 

 Vídeo 3: Luxury  
https://www.facebook.com/visitgreecegr/videos/10160606619215641/ 

 

Os aspetos positivos que se destacam destes vídeos são os seguintes: 

 Imagens de grande qualidade visual, apelativas e com cores quentes. 

 Gastronomia e prova de variados produtos que a região oferece. 

 Banda sonora adequada. 

 Duração adequada 

 Foco nas pessoas, na gastronomia e nas cores vibrantes. 

 Equilíbrio entre imagens culturais, gastronómicas e diferentes atividades. 

 Postagens em múltiplas redes sociais, especialmente Facebook 

https://bit.ly/2kreH2f
https://bit.ly/2LFaZur
https://bit.ly/1PQ6wRp
https://bit.ly/2kreH2f
https://www.instagram.com/p/BnCE0RIh9Ws/?takenby=visitgreecegr
https://www.facebook.com/visitgreecegr/videos/10160606587005641/
https://www.facebook.com/visitgreecegr/videos/10160606619215641/


 
 

 

| 206 Estudo: Turismo culinário e enológico - Algarve  
Relatório final | setembro 2018 

 Guião cuidado, destacando https://bit.ly/2kreH2f  

 Os gráficos e textos existentes são todos disponibilizados em Inglês. 

 Pessoas de múltiplas faixas etárias. 

 Imagens ao pôr do sol (hora mágica) 
 

Nos aspetos negativos salientamos: 

 Existência de algum conteúdo que não tem relação com o existente e 
demonstra um lado mais amador e menos credível 

 Por vezes a qualidade HD não está disponível 

 Alguns vídeos demasiado curtos e com conteúdo pouco percetível 

 Por vezes vídeos focados em gastronomia mostram pouco da vertente 

 Nenhum vídeo sobre turismo ou aulas de culinária em específico. 

 Escassez de imagens aéreas e de paisagem em alguns casos 

 Fraca ênfase na área gastronómica da região (excesso de vídeos no qual o 
propósito é demonstrar a Grécia como destino de praia) 

 

7.2.4.4 Presença online (social media) 

Tabela 7.12 – Dados sobre a presença on-line (Social Media) do Turismo da Grécia 

SOCIAL MEDIA DADOS 

Facebook 

https://www.facebook.com/visitgreecegr 
>742 mil Seguidores 

Instagram 

https://www.instagram.com/visitgreecegr/ 
337 mil Seguidores 

Twitter 

https://twitter.com/visitgreecegr 
>98 mil  Seguidores 

YouTube 

https://www.youtube.com/user/visitgreecegr 
17 mil Subscritores 

Google+  

https://plus.google.com/+greece?prsrc=3 
>2,8 milhões de Seguidores 

Pinterest 

https://www.pinterest.pt/visitgreecegr/ 
9732 Seguidores 

Tumblr 

http://visitgreece-gr.tumblr.com 
Sem informação 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados recolhidos nas páginas de Facebook, Instagram,  
Twitter, YouTube, Google+, Pinterest e Tumbl do Turismo da Grécia 

 

https://bit.ly/2kreH2f
https://www.facebook.com/visitgreecegr
https://www.instagram.com/visitgreecegr/
https://twitter.com/visitgreecegr
https://www.youtube.com/user/visitgreecegr
https://plus.google.com/+greece?prsrc=3
https://www.pinterest.pt/visitgreecegr/
http://visitgreece-gr.tumblr.com/
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O Facebook grego dedica-se em grande parte a partilhar fotografias das suas várias 

ilhas e cidades, ou seja, pequenos cartões de visita. Algumas destas publicações 

possuem links para o sítio da internet oficial do turismo grego, com descrições mais 

detalhadas do que podemos esperar de uma determinada cidade. Há também espaço 

para sugestões culinárias, receitas, eventos culturais. Podemos encontrar várias ofertas 

de rotas para a Grécia, para diversas cidades. Temos artigos dedicados a pequenas 

curiosidades sobre a Grécia, cidades a visitar, praias a não perder, destinos de lua de 

mel. Nos aspetos positivos destaca-se o suporte fotográfico de qualidade, um leque 

variado de publicações desde receitas a destinos ideias para luas de mel. Todas as 

descrições possuem um Hashtag. Nos negativos publicações algo confusas com 

suporte fotográfico de muito má qualidade. 

O Instagram é em grande parte composto por cartões de visita das várias cidades que 

podemos visitar na Grécia. Um perfil simples, muito organizado e limpo repleto de 

fotografias de grande qualidade. Descrições simples com alguns Hashtags, tendo 

sempre a cidade em destaque dentro de um Hashtag, sendo mais fácil encontrar 

fotografias sobre a cidade/ilha/região mais facilmente. Os destaques são também 

explorados, com secções para várias cidades gregas, porém só algumas. É um perfil 

atualizado diariamente. Nos pontos positivos temos um perfil muito bonito, com 

fotografia de grande qualidade, extremamente atrativo. Hashtags muito bem 

exploradas, de uma forma simples. Perfil alimentado regularmente, com conteúdo 

simples, mas efetivo. No entanto, e apesar de os destaques serem explorados, não se 

percebe o porquê de se criar uma secção de apenas algumas cidades gregas, quando o 

espetro turístico deste país é tão grande. Os Instastories são pouco utilizados.  
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O Twitter possui alguns cartões de visita para os vários locais a visitar na Grécia assim 

como artigos dedicados a receitas, sugestões sobre locais a visitar, eventos culturais, 

gastronomia grega e locais ideias para famílias. As descrições acompanhadas de 

suporte fotográfico por vezes duvidoso, exploram muito bem as Hashtags (ponto chave 

do Twitter). Todos estes artigos são publicados no sítio da internet oficial do turismo 

grego. Este perfil de Twitter sofre atualizações praticamente diárias. Enquanto aspetos 

positivos destaca-se o grande leque de opções a nível de conteúdo, repleto de cartões 

de visita para as centenas de locais a visitar na Grécia, artigos sobre vários temas e 

alguns vídeos. Nos negativos e apesar do conteúdo ser interessante, apresenta em 

algumas situações um suporte fotográfico fraco, menos profissional e menos atrativo. 

Existem alguns tweets desnecessários como “Our biggest Twitter fans”. Perfil pouco 

interativo com o seu público.  
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8. CONCLUSÕES & RECOMENDAÇÕES 

Nothing brings people together like good food 
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8. CONCLUSÕES & RECOMENDAÇÕES 

Este capítulo final do estudo visa apresentar algumas conclusões relativas à temática 

em análise, salientando alguns dos principais aspetos que se destacam do estudo, assim 

como um conjunto de recomendações relativas à promoção do turismo culinário e 

enológico e algumas dicas sobre o desenho de novos programas. 

8.1 Conclusões 

O Turismo culinário e enológico tem vindo a ganhar uma atenção redobrada por partes 

das cidades e dos destinos turísticos um pouco por todo o mundo. 

Todos os turistas em lazer, negócios ou com outras motivações de viagem têm de 

comer e esse é, sem dúvida, um dos fortes atributos de um local e um dos elementos 

fundamentais que é valorizado e apreciado pelos turistas. 

De acordo com os dados aferidos ao longo do estudo em diferentes fontes (WFTA, 

2016a; Correia et al, 2008; Getz, Robinson, Andersson & Vujicic, 2014; WTO,2012b), 

estima-se que os gastos em gastronomia e vinhos durante uma viagem oscilem entre 

os 20 e os 30% do total do orçamento. Este valor é elevado e por isso de grande 

relevância, se tivermos em conta que num orçamento ainda se encontra o transporte, 

o alojamento e as despesas com outras atividades e serviços. 

A culinária e a enologia são vistas como um recurso cultural, um meio de expressão da 

cultura local de um povo, dos seus usos e costumes, uma forma do turista experienciar 

o local. Um tipo de turismo que estimula a economia local a todos os níveis, envolvendo 

stakeholders de distintas categorias e realidades empresariais.  
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Neste contexto, as empresas de restauração e bebidas são parte integrante de um 

grupo de empresas de serviços fundamentais, uma vez que complementam todos os 

outros serviços providenciados aos turistas (transporte, alojamento, atividades 

culturais, entre outros). 

A globalização, o crescimento económico e a influência dos media e da social media 

têm permitido um desenvolvimento rápido do turismo culinário e enológico, apesar da 

grande concorrência que existe entre cidades e destinos turísticos um pouco por todo 

o mundo. A culinária de um povo tornou-se uma atração e à medida que começar a 

amadurecer enquanto produto turístico irá transformar-se num nicho de mercado 

bastante importante. Por este motivo muitos são os destinos turísticos que já utilizam 

a culinária e a enologia com grande destaque nas suas campanhas de marketing, 

salientando as suas principais características e singularidade dos produtos, receitas, 

sabores e aromas. 

O Turismo culinário e enológico é agora promovido de forma global, como faz 

referência a WTO (2012a), para além de que é visto como um excelente meio para gerar 

receitas, lucro e emprego.  

Um turista culinário e enológico, ao contrário do que se possa pensar, procura para além 

das aulas de culinária e as provas de comida ou bebidas, outras atividades de extrema 

importância para uma cidade e para um destino turístico, em concreto as visitas a 

centros históricos, monumentos, museus, assim como a participação em feiras e festas 

locais como forma de se envolver com a cultura, com as suas gentes, seus usos e 

costumes. Todos estes recursos sendo complementares à motivação principal, 

permitem que distintos stakeholders sejam envolvidos. 
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Acima de tudo estes turistas pretendem usufruir de experiências de co-criação 

memoráveis, autênticas, educativas, de preferência envoltas num storytelling que o 

permita conhecer de perto as estórias do local, as suas singularidades, as suas gentes, 

os seus costumes, para assim criar memórias de viagem inesquecíveis e fortes laços 

com a comunidade.  

Importa referir que estes turistas são muito influenciados por recomendações de 

amigos e familiares e também das suas redes na social media. Por este motivo é cada 

vez mais importante delinear estratégias de marketing adequadas, uma vez que têm 

de ser enaltecidas as tradições, os usos e os costumes do local e toda uma atmosfera 

acolhedora onde o elemento humano esteja presente e permita o potencial turista 

“mergulhar” desde o primeiro momento no destino turístico. 

A culinária permite uma maior aproximação da cultura de forma mais vivencial e 

participativa e não estritamente contemplativa (Armesto López e Gómez Martin, 

2004). Stewart, Bramble e Ziraldo (2008) referem que os turistas culinários e enológicos 

tendem a ser turistas experientes e educados, pelo que as suas expectativas 

relativamente aos standards de qualidade são elevadas quando comparados aos 

turistas comuns. 

Ao longo dos anos este tem sido um tipo de turista que tem vindo a ser estudado e 

investigado mais de perto, o que levou a WFTA (2016a) a identificar treze perfis 

psicoculinários que têm inerentes um conjunto de características e hábitos alimentares 

distintos, que influenciam não só as suas escolhas gastronómicas como também o local 

onde pretende usufruir das mesmas. 
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Ao longo do estudo foram apresentados dados referentes à oferta e à procura, assim 

como sobre os concorrentes. As análises efetuadas levam-nos a destacar a Itália e a 

França como dois dos países que apresentam uma oferta mais estruturada e madura, 

verificando-se que são os dois países que apresentam um maior número de programas 

organizados e comercializados nas plataformas de comercialização on-line que foram 

observadas. 

Do ponto de vista da promoção, verifica-se que a Grécia apresenta uma forma muito 

singular e profissional de promover este tipo de turismo, recorrendo não só ao sítio da 

internet institucional do Turismo da Grécia como também nas diversas redes sociais. 

Todos os dados e informações recolhidas ao longo deste estudo que espelhamos nos 

vários capítulos apresentados, são de grande importância para a Região de Turismo do 

Algarve compreender a relevância deste tipo de turismo, da forma como os seus 

concorrentes o promovem e apresentam a sua oferta e acima de tudo tomar 

consciência do potencial que o turismo culinário e enológico tem para região do 

Algarve.  

O Algarve é um destino com uma oferta singular de produtos endógenos e acima de 

tudo com locais e atmosferas únicas que poderiam constituir elementos fundamentais 

para criar experiências turísticas memoráveis. 

Para além disto este é um tipo de turismo que cobre as quatro estações do ano, 

elemento fundamental para ajudar no decréscimo da sazonalidade e acima de tudo 

para oferecer novas formas de turismo ao longo de todo o ano, com ofertas 

diferenciadas e distintas dos concorrentes. 
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Este estudo, constitui acima de tudo um primeiro passo para avaliar esta realidade e 

oferecer à Região de Turismo do Algarve novas ferramentas de análise. Seria por isso 

importante monitorizar não só algumas das informações da procura e da oferta 

apresentadas ao longo dos vários capítulos, como também e principalmente 

monitorizar periodicamente as estratégias e atividades propostas pelos concorrentes 

diretos. 

Em termos de futuro, o turismo culinário e enológico constitui uma peça fundamental 

para cidades, destinos turísticos e empresas de diversas áreas, uma vez que a procura 

tem vindo a crescer, assim como a curiosidade dos turistas.  

Importa que sejam desenvolvidas estratégias de marketing adequadas que tenham em 

conta os principais ativos do destino, os seus recursos, as suas gentes e acima de tudo 

as suas tradições de forma a manter a singularidade da oferta, criar produtos autênticos 

e diferenciados, baseados em experiências únicas, onde a comunidade local possa ter 

um papel ativo e de grande destaque e onde as estórias permitam criar memórias de 

viagem inesquecíveis. 
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8.2 Recomendações 

Ao longo do estudo foram identificadas algumas questões que importa salientar e que 

podem constituir boas recomendações para o desenvolvimento sustentado do turismo 

culinário e enológico no Algarve. 

As recomendações propostas estão divididas em dois pontos, um primeiro relativo a 

boas práticas que a Região de Turismo do Algarve poderá ter em consideração aquando 

da delineação de estratégias para a promoção do turismo culinário e enológico no 

Algarve, quer no sítio da internet quer nas redes sociais, e um segundo ponto que foca 

algumas recomendações a ter em consideração no processo de desenho dos programas 

de turismo culinário e enológico. 

 

8.2.1 Promoção do Turismo culinário e enológico 

Após avaliados os vários sítios da internet e presença nas redes sociais dos concorrentes 

do Algarve, foram identificados alguns aspetos que deveriam ser tidos em consideração 

pela Região de Turismo no Algarve aquando da preparação de uma estratégia de 

promoção do turismo culinário e enológico, destes destacamos: 

 Avaliar as novas tendências de consumo de forma a adequar as mensagens de 

promoção do turismo culinário e enológico; 

 Promover em diferentes formatos off-line e on-line de forma simples e acessível 

ao público alvo; 

 Nas redes sociais utilizar um perfil organizado, com fotografias e vídeos de 

qualidade que cativem o público alvo que possam ser acedidos facilmente em 

diferentes suportes (smartphone, tablet, computador, entre outros); 
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 Otimizar os conteúdos de vídeo e fotografia às diferentes redes sociais e 

aplicações disponíveis de forma a que seja fácil a sua leitura ou visualização; 

 Disponibilizar mapas ou guias on-line (tal como acontece com o turismo de 

Andaluzia ou turismo da Catalunha) com roteiros e informações sobre os locais 

a visitar, adequados aos turistas culinários e enológicos; 

 Incentivar os turistas a partilharem conteúdos que depois de avaliados e 

aprovados possam ser partilhados nas redes sociais; 

 Avaliar previamente notícias, informações, fotografias, vídeos e outros 

conteúdos de terceiros antes de publicar nas redes sociais, com prejuízo de não 

apresentarem a mesma qualidade ou tão só não serem adequados à estratégia 

de promoção adotada; 

 Manter os diferentes perfis das redes sociais atualizados e organizados; 

 Utilizar hashtags adequadas e de fácil identificação; 

 Disponibilizar conteúdos em diferentes idiomas para abranger mais público. 

 

8.2.2 Desenho de programas de Turismo culinário e enológico 

Da análise realizada aos 122 programas internacionais e 34 programas nacionais, bem 

como dos vários estudos disponíveis sobre a temática do turismo culinário e enológico, 

foi possível reunir um conjunto de recomendações que devem ser tidas em 

consideração aquando da delineação de novos programas de turismo culinário e 

enológico para o Algarve.  
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Neste sentido os novos programas devem acautelar as seguintes diretrizes: 

 Delinear os itinerários de forma a que os participantes possam passear por entre 

paisagens únicas e inesquecíveis em vez de estradas congestionadas; 

 Deixar no programa algumas horas de tempo livre para os participantes 

poderem desfrutar de alguns locais, como por exemplo o centro das cidades, 

visita a lojas locais ou outras atividades; 

 Dar tempo aos participantes para saborear e degustar os produtos e as bebidas 

bem como para absorver toda a atmosfera do local, as paisagens, os cheiros, os 

sons, as pessoas, os dialetos, entre outros; 

 Evitar colocar muitas atividades num mesmo dia, com prejuízo para os 

participantes e também para os locais visitados; 

 Nos materiais promocionais, adicionar aos programas um conjunto de 

fotografias e pequenos vídeos alusivos aos locais para que o participante se sinta 

integrado e desde logo identifique alguns dos pontos inerentes ao programa; 

 Escolher locais típicos para as visitas, onde a atmosfera local propicie uma 

experiência inesquecível relacionada com a prova de determinados alimentos, 

pratos típicos ou bebidas locais, que permitam avaliar a singularidade do local; 

 Oferecer a oportunidade aos participantes de poderem usufruir de experiências 

baseadas em atividades típicas do local, tradições antigas e únicas, que 

permitam criar memórias positivas; 

 Utilizar técnicas de storytelling em torno de receitas, usos e costumes das gentes 

da terra para criar laços reforçados entre os participantes e o local; 

 

 

 

 Permitir uma interação entre os participantes e os residentes locais por via da 

participação em 
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provas de alimentos, bebidas ou atividades típicas do local, visitas a mercados 

de produtores e outros onde possa existir uma maior interação, partilha de 

estórias e acima de tudo criação de memórias; 

 Dar oportunidade aos participantes de partilharem fotografias e pequenos 

vídeos da sua viagem de forma a serem adicionados nas redes sociais e até 

mesmo junto aos reviews dos programas; 
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ANEXO 1 – LISTA DE STAKEHOLDERS (GRUPO A) – PRODUTORES LOCAIS E REGIONAIS 

CATEGORIA: AZEITE, AZEITONAS E VINAGRES 

NOME MORADA INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

LAGAR MONTEROSA 
http://www.monterosa-oliveoil.com/pt/ 

Viveiros Monterosa, Apartado 26 
8700-068, Moncarapacho 

 
Contato: António Duarte: +351 914 293 184  

+351 961 429 429 / +351 289 790 441  / +351 289 790 440 
order@monterosa.pt 

18 prémios internacionais em 2016 e 7 Prémios internacionais em 2017 em diversas 
variedades de azeite. 
Atividades: 

• Visita ao lagar e produção de azeite; 

• Degustação de azeites 
As visitas têm uma duração de cerca de 60 minutos e realizam-se à terça, quarta e 
sexta-feira pelas 10h.  
Idiomas: Inglês; Alemão; Português; Espanhol; Francês 
Preço das entradas: Adulto - 7€ / Criança (6-12 anos) - 3,5€ e Criança (0-5 anos) – 
Grátis 
RECEBE VISITAS DE GRUPOS 

OLICER 
Fábrica de extração de azeite e bagaço e 

cerâmica, Lda. 

http://www.olicer.pt/ 

Vale Caranguejo, 
Rua Almirante Cândido dos Reis 

8800-228 Tavira 
Contato: Elsa Martins: +351 966 341 486 

info@olicer.pt / olicer@sapo.pt 

Primeiro lagar certificado do Algarve. 
Detentor da marca registada ESSÊNCIA DO CAMPO, para futura comercialização. 
Integra o Catálogo da Agrotur 
RECEBE VISITAS DE GRUPOS 

HÉLDER MADEIRA 
Comércio e Industria de Azeitonas, Lda 

(Transformação)  

Estrada do Hotel 
 8800-000 Tavira  
+351 964 016 032 

geral@heldermadeira.com / info@heldermadeira.com 

Empresa sedeada em Tavira, com uma área de 1500 m2. 
De forma a preservar uma qualidade apoiada nos sabores e saberes antigos, não são 
usados quaisquer produtos químicos na sua conservação, mas sim, apenas sal e ervas 
aromáticas. Esta técnica permite não adulterar o sabor genuíno da azeitona. A 
matéria prima é oriunda das serras do Sotavento Algarvio. 

REGIONALARTE 
http://www.regionalarte.pt/ 

Bairro Dos Montinho 17/19, 
8375-253 São Marcos da Serra 

+351 282 361 506 / +351 914 527 603 
regionalarte@iol.pt / info@regionalarte.com 

Empresa cuja atividade principal é a produção e comercialização de aguardente de 
medronho, licores variados (15 sabores diferentes), mel e azeite aromatizado. 
Integra o Catálogo da Agrotur 
RECEBE VISITAS DE GRUPOS 

LAGAR SANTA CATARINA 
http://www.albertosprocha.pt 

Rua Dr. Almeida Carrapato, nº19/25 
8800-166 Santa Catarina da Fonte do Bispo. Tavira 

Contato: Alberto Rocha:+351 966 781 094 
Elisabete: +351 966 781 075 

geral@albertosprocha.pt  elisabete@albertosprocha.pt 

Empresa proprietária de Lagar de Azeite “Santa Catarina” e fabrica de Cerâmica 
Artesanal (tijoleira tradicional)   
Horários: 2ª a 6ª – 09h00/12h30 e 14h00/17h30 
Integra a Rota da Dieta Mediterrânica 

VINAGRES FATEIXA 

Quinta Santo António - Vales-Algoz - 8365-087 Algoz 
Contato: David Santo: +351 917 365 980 

davidcsanto@gmail.com 
 

Vinagres com vários sabores. 

mailto:info@olicer.pt
mailto:geral@heldermadeira.com
https://catalogoagrotur.pt/produtor/regionalarte
mailto:regionalarte@iol.pt
mailto:geral@albertosprocha.pt
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CATEGORIA: SAL MARINHO E FLOR DE SAL 

NOME MORADA INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

ÁGUA MÃE, Lda - 
Produtos de Sal Marinho Tradicional. 

http://www.aguamae.pt/ 

Salina Barquinha, Estrada Nacional 122, Castro Marim 
Sede: Tv. dos 3 Marcos, 8950-131 Castro Marim 

Contato: Luís H.Correia: +351 96 540 48 88/+351 96 138 05 03 
turismo@aguamae.pt 

aguamae@aguamae.pt 

Empresa dedicada integralmente à produção e comercialização de Sal Marinho 
Tradicional e Flor de Sal. 
Possuem SPA Salino e organizam Visitas Turísticas. 

NECTON - Companhia Portuguesa de 
Culturas Marinhas, S.A. 

http://www.necton.pt/empresa 

Belamandil s/n 
8700-152 Olhão 

+351 289 703 961 / 474 ou +351 912 571 177 
info@necton.pt / comercial@necton.pt 

Desenvolve a sua atividade no sector da biotecnologia marinha, tendo-se 
especializado na produção e comercialização de sal marinho tradicional e de 
microalgas. 

SALMARIM 
http://www.salmarim.com/cms/ 

Salina Do Moinho Das Meias Apartado 42  
8951- 909 Castro Marim 

+351 966 922 437 
filipe@salmarim.com 

Empresa produtora de Sal, Especiarias e Ervas aromáticas, que comercializa flor de 
sal. 
Integra o Catálogo da Agrotur 
Integra a Rota da Dieta Mediterrânica 
RECEBE VISITAS DE GRUPOS 

TERRAS DE SAL 
http://www.terrasdesal.com/ 

Rua Dr. Alves Moreira Nº15  
8950-122 Castro Marim 

+351 281 531 467 / +351 961 520 412 
geral@terrasdesal.com 

Empresa produtora de Sal, Especiarias e Ervas aromáticas. 
Comercializa grande variedade de sal (flor de sal, sal liquido, sal grosso, entre 
outros). 
Integra o Catálogo da Agrotur 
RECEBE VISITAS DE GRUPOS 

RIA FRESH 
http://www.riafresh.com 

Centro Empresarial Gambelas. Pav. E-2., UAlg - Campus de 
Gambelas, 8005-139 Faro 

Contato: Pedro Girão 
pedro.girão@riafresh.pt 

Produção e comercialização de diversas  plantas halófitas do Parque Natural da Ria 
Formosa, espécies vegetais, entre elas a Salicórnia. 

CATEGORIA: CONSERVAS VARIADAS 

NOME MORADA INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

SABOREAL 
CONSERVEIRA DO ARADE 

http://saboreal.pt/ 

Zona Industrial do Pateiro, Lote 8 
8400-651 Parchal, Lagoa 

Contatos: Ivone e Vincent Jonckheere- Sócio gerente: +351 282 
498 170 

geral@saboreal.pt; 
comercial@saboreal.pt 

Fabrico tradicional das conservas em frasco e com toque de “modernidade”. Integra 
Rota da Dieta Mediterrânica. 
Tem todas as condições para visitas. 
Integra a Rota da Dieta Mediterrânica 

CONSERVEIRA DO SUL -MANNÁ 
http://www.consul.pt/mann%C3%A1 

Zona Industrial de Olhão, Lt 122/41 
8700-281 Olhão 

+351 289 702 016 
conserveira@consul.pt 

Fábrica de Conservas, dedicada à produção de patés e conservas de peixe. Marca 
certificada e premiada com reconhecimento nacional e internacional. 

mailto:turismo@aguamae.pt
mailto:info@necton.pt
mailto:geral@saboreal.pt
mailto:comercial@saboreal.pt
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TUNIPEX 
http://www.tunipex.eu/pt/contact.php# 

Zona Industrial de Olhão Lotes 87 e 89 – Apt. 456  
8700-281 Olhão 

+351 289 723 610 
info@tunipex.eu 

Empresa especializada na pesca do Atum (exportando para diversos países). A 
Armação de Pesca e as suas embarcações permitem-lhe capturar as mais variadas 
espécies de pescado, ao longo da costa algarvia. 

CAVIAR BLANC 
http://caviarblanc.pt/?lang=pt-pt 

Quinta Janus - EN 125 Bela Mandil 8700-172 Olhão 
Contato: Altair Joaquim e Heliodoro (pai) 

+351 965 659 108 
info@caviarblanc.pt 

Produto Gourmet, inovador e produzido no Algarve: Caviar Branco (Ovas de Caracol) 

CATEGORIA: PÃO E DOÇARIA TRADICIONAL E COMPOTAS 

NOME MORADA INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

PÃO COM ALMA 
https://www.facebook.com/paocomalma/ 

Aldeia de Barão de São João 
8600 Lagos 

paocomalma@gmail.com 

Pão biológico, artesanal e com fermento natural (boa variedade). 
Fazem workshops. 

PÃO DO ROGIL E FAMÍLIA CLARO 
https://catalogoagrotur.pt/produtor/pao-

do-rogil-e-familia-claro 

Av. 16 De Junho, 92-  Rogil 
+351 282 998 203 

geral@paodorogil.com 

Empresa que se dedica à doçaria tradicional, sobremesas e produtos de pastelaria. E 
ainda à produção de Azeite, Óleo e Vinagre; Chá, Café e Infusões. Algumas das suas 
especialidades são o pão de alfarroba, aveia, centeio ou batata-doce com nozes ou 
figos, bolinhos de azeite e de batata-doce de Aljezur, bolachas, tartes, broinhas, 
tirinhas e fofinhos, tudo feito à mão, em forno de lenha. 
Integra o Catálogo da Agrotur. 
RECEBE VISITAS DE GRUPOS 
 

A PROVA 
http://www.natural.pt/portal/pt/Entidade/I

tem/107 

Largo de Santa Bárbara, Azinhal  
8950-032 Castro Marim 

+351 281 495 654 
pastelaria.a.prova@gmail.com 

Dedica-se à doçaria tradicional, sobremesas e produtos de pastelaria.  
Integra o Catálogo da Agrotur 
RECEBE VISITAS DE GRUPOS 

ALGARVE FIG FLAVOUR 
https://catalogoagrotur.pt/produtor/algarv

e-fig-flavour 

Barrocais, Santa Catarina De Fonte Do Bispo 
+351 214 567 893 

ivone.inacio@gmail.com 

Dedica-se à doçaria tradicional, sobremesas e produtos de pastelaria. E ainda, doces, 
compotas, marmeladas e chutneys 
Integra o Catálogo da Agrotur 
RECEBE VISITAS DE GRUPOS 
 

ANTÓNIO JOSÉ SIMÕES 
 

Queijeirinha, Rogil 
+351 282 998 886 

 

Dedica-se à doçaria tradicional, sobremesas e produtos de pastelaria.  
Integra o Catálogo da Agrotur 
RECEBE VISITAS DE GRUPOS 

KI DELÍCIAS - FRUTOS SECOS E 
CANTINHO DO MEL 

https://catalogoagrotur.pt/produtor/ki-
delicias-frutos-secos-e-cantinho-do-mel 

Brasieria Do Meio, Salir 
+351 926 449 637 

alvari_vargas@hotmail.com 

Empresa que se dedica à doçaria tradicional, sobremesas e produtos de pastelaria.  
Comercializa doces diversos à base de figo e frutos secos. 
Integra o Catálogo da Agrotur 
RECEBE VISITAS DE GRUPOS 

https://catalogoagrotur.pt/produtor/pao-do-rogil-e-familia-claro
https://catalogoagrotur.pt/produtor/antonio-jose-simoes
tel:282998886
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PASTELARIA ANA MARIA 
https://catalogoagrotur.pt/produtor/pastel

aria-ana-maria 

Rua Eng. Duarte Pacheco Nº 15 
8550-462 Monchique 

+351 282 912 426 / +351 282 911 735 
solicarmonchique784@gmail.com 

Empresa que se dedica à doçaria tradicional, sobremesas e produtos de pastelaria.  
Integra o Catálogo da Agrotur. 
RECEBE VISITAS DE GRUPOS 

PASTELARIA DOCE E ARTE 
https://www.facebook.com/PastelariaDoc

eEArte/ 

Rua Calouste Gulbenkian 2ª 
8550-435 Monchique 

+351 282 913 151 

Pastelaria de fabrico próprio, especializada em doces regionais tais como o bolo do 
tacho tradicional da região de Monchique. 
Integra o Catálogo da Agrotur 
RECEBE VISITAS DE GRUPOS 

LICORES E DOCES DO CONVENTO 
https://catalogoagrotur.pt/produtor/licores

-e-doces-do-convento 

Rua Do Porto Fundo Nº 47,  
8550-455 Monchique 

+351 965 894 941 

Empresa que se dedica à produção de Doces, Compotas, Marmeladas e Chutneys; e 
ainda Vinhos, Licores e outras Bebidas Espirituosas.  
Comercializa doces diversos à base de figo e frutos secos. 
Integra o Catálogo da Agrotur 
RECEBE VISITAS DE GRUPOS 

QUINTA DAS HORTÊNSIAS - INÁCIA 
ROSA FERREIRA BAIONA 

Quinta Das Hortências,  
8550-232 Monchique 

+351 964 551 616 
inaciabaiona@hotmail.com 

Produtora de doces, compotas, marmeladas e licores de sabores como Poejo, 
Néspera, Avozinha (com plantas de chá), Goiabada, Alecrim, Mertunho, Fambroesa 
ou Mirtilos, confecionados de forma artesanal.  
Integra o Catálogo da Agrotur 
RECEBE VISITAS DE GRUPOS 

CATEGORIA: FRUTAS E LEGUMES 

NOME MORADA INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

AMARILDO LIMA 
Esteval dos Mouros - Alte 

+351 966 179 904 
amarildolima@sapo.pt 

Produtor agrícola.   
Produtos comercializados: Laranjas e Abacates. 
Integra o Catálogo da Agrotur 
RECEBE VISITAS DE GRUPOS 

ANTÓNIO JOSÉ SIMÕES 
Torre do Sobral 
8950-411 Altura 
+351 963 306 116 

Produtor agrícola que comercializa frutas e legumes da época. 
Integra o Catálogo da Agrotur 
RECEBE VISITAS DE GRUPOS 

LUÍS SABBO – FRUTAS DO ALGARVE, 
Lda. 

http://www.luissabbo.com 

Estrada Nacional 125, caixa postal 185 G 
8800 – 513 Tavira 

+351 281 324 245 / +351 917 565 292 /  +351 919 371 238 
geral@luissabbo.com 

Empresa de produção agrícola, consolidada no mercado, que explora produtos 
como o dióspiro, a romã, o figo e o damasco. Produz ainda Abacate, Abóbora, Limão 
e Lima.  
Integra a Rota da Dieta Mediterrânica 

PITA REAL 
http://www.rdm.pt/index.php/pt/compone

nt/k2/item/230-pita-real 

Castro Marim 
+351 960 260 796 

ztmarim@gmail.com 

Produção de Figos da India fruta fresca e produtos transformados. 
Produz licores de murta, vinagre com sabor a murta, vinho de murta e chás. 

LIMA COM PIMENTA 
http://www.limacompimenta.com 

Bias do Sul - Moncarapacho 
+351 964 163 956 

contacto@limacompimenta.com 

Empresa que se dedica ao comércio e distribuição de produtos hortofrutícolas 
generalistas e especializados, privilegiando sempre a produção regional e nacional. 

https://catalogoagrotur.pt/produtor/pastelaria-ana-maria
https://catalogoagrotur.pt/produtor/pastelaria-doce-e-arte
https://catalogoagrotur.pt/produtor/licores-e-doces-do-convento
https://catalogoagrotur.pt/produtor/quinta-das-hortensias-inacia-rosa-ferreira-baiona
https://catalogoagrotur.pt/produtor/quinta-das-hortensias-inacia-rosa-ferreira-baiona
mailto:inaciabaiona@hotmail.com
https://catalogoagrotur.pt/produtor/antonio-jose-simoes
http://www.limacompimenta.com/
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VIVERCOLHENDO, Lda. 
https://vivercolhendo-lda.webnode.pt/ 

Rua Das Flores S/N  
8950-411 Altura 

+351 962 952 818 
vivercolhendo.lda@gmail.com 

Produtores agrícolas e distribuidores de frutas, legumes e ervas aromáticas. 
Empresa que comercializa essencialmente frutos vermelhos e citrinos. 
Integra o Catálogo da Agrotur 
RECEBE VISITAS DE GRUPOS 

NORBERTO SANTOS COELHO 
https://catalogoagrotur.pt/produtor/norbe

rto-santos-coelho 

Sítio Tôr Estrada Funchais Cx Postal 88 - Tôr – Querença 
+351 964 608 408 

Produtor que se dedica à cultura de produtos hortícolas, raízes e tubérculos. 
Produtos comercializados: frutas e legumes da época 
Integra o Catálogo da Agrotur 
RECEBE VISITAS DE GRUPOS 

CATEGORIA: PECUÁRIA, CHARCUTARIA E OUTROS DERIVADOS 

NOME MORADA INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

IDÁLIA DUARTE E ANTÓNIO SEQUEIRA 
DUARTE, LDA. 

Sítio Da Serra 
 8550-382 Monchique 

+351 967 690 415 
idaliaduartelda@hotmail.com 

Empresa que se dedica à criação do porco preto certificado em regime extensivo, 
produzindo enchidos, fumados e outros derivados de carne. Dedicam-se também à 
doçaria tradicional, sobremesas e produtos de pastelaria. 
Integra o Catálogo da Agrotur 
RECEBE VISITAS DE GRUPOS 

ENCHIDOS TRADICIONAIS  
DA FEITEIRINHA 

http://www.feiteirinha.pt/ 

Zona Industrial da Feiteirinha, Lote 14.  
8670-440 Rogil 

+351 282 994 279 / +351 965 849 080 
anamariacanelas@sapo.pt 

Produtor de Enchidos de porco preto, fumados e outros derivados de carne. 
Produtos comercializados: Torresmos, Banhas e Enchidos diversos 
Integra o Catálogo da Agrotur  
Integra a Rota da Dieta Mediterrânica 
RECEBE VISITAS DE GRUPOS 

EVANGELISTA DE OLIVEIRA 
http://www.evangelistadeoliveira.com/ 

Pé da Cruz 
8550-328 Monchique 

+351 282 912 114 / +351 964 078 155 
geral@evangelistadeoliveira.com 

Produtor de Enchidos, Fumados e outros Derivados de Carne, com criação própria 
de porcos pretos. 
Produtos comercializados: Torresmos, Banhas e Enchidos diversos 
Integra o Catálogo da Agrotur 
RECEBE VISITAS DE GRUPOS 

ROBERTO MIGUEL DA LUZ DIOGO 

Monte Do Tabuleiro - Vila De Sagres  
Vila do Bispo 

+351 964 130 557 
robertowr426@hotmail.com 

Produtor pecuário. 
Comercializando Cabritos. 
Integra o Catálogo da Agrotur 
RECEBE VISITAS DE GRUPOS 

EDUARDO AFONSO 
 

Santa Catarina De Fonte Do Bispo 
8800-161 Tavira 
+351 965 702 919 

Produtor pecuário. 
Produtos comercializados: Ovos e Galinhas.  
Integra o Catálogo da Agrotur 
RECEBE VISITAS DE GRUPOS 

LUSIFÁ - LURDES AFONSO 
https://catalogoagrotur.pt/produtor/lusifa-

lurdes-afonso 

Azinhal Cx Postal  
3450-8985 Martim Longo 

+351 966 494 520 

Produtor tradicional de plantas, como por exemplo a Erva Príncipe, Hortelã-
Pimenta, Cidreira, Erva Pastinha, Freixo, Barba de Milho, entre outras. 
Integra o Catálogo da Agrotur 
RECEBE VISITAS DE GRUPOS 

https://catalogoagrotur.pt/produtor/vivercolhendo
https://catalogoagrotur.pt/produtor/norberto-santos-coelho
https://catalogoagrotur.pt/produtor/roberto-miguel-da-luz-diogo
https://catalogoagrotur.pt/produtor/eduardo-afonso
tel:965702919
https://catalogoagrotur.pt/produtor/lusifa-lurdes-afonso
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FONTE D’ALMECE, LDA 
https://catalogoagrotur.pt/produtor/fonte-

de-almece 

Quinta de Telhares Corte da Seda  
8970-018 Alcoutim 

+251 916 691 135 
fontedalmece@gmail.com 

Empresa de agropecuária dedicada à criação de ovinos e caprinos. Produção de leite. 
Indústria de leites e derivados.  
Turismo em espaço rural. Alojamento mobilado para turistas. Organização de 
atividades turísticas e de lazer. Comercializa produtos de charcutaria e laticínios. 
Comercializa queijos frescos e curados.  
Integra o Catálogo da Agrotur. 
RECEBE VISITAS DE GRUPOS 
 

DIAS DE AROMAS 
http://www.diasdearomas.pt/ 

Empresa: Fonte do Mouro - Caixa postal 250-A 
 8150-036 São Brás de Alportel 

Plantação: Cerro do Monteiro, Murta, Estoi 
8005-506 Faro 

+351 919 623 080 
Laura Dias:  

laura@diasdearomas.pt;  
info@diasdearomas.pt 

Produtor de Ervas Aromáticas. 
Realiza visita guiada à exploração, dando a conhecer as diversas espécies de plantas, 
suas origens e benefícios, com demonstração do processamento de produtos e 
degustação. 
Realiza Workshops de ervas aromáticas, cozinha aromática, agricultura biológica, 
entre outras. 
Visitas por marcação: 10h00/13h00 e 14h00/18h00 
Integra a Rota da Dieta Mediterrânica 
 
 

AROMAS DO ODELOUCA - BLUE 
VIOLET 

https://catalogoagrotur.pt/produtor/ 

Laranjeira CCI 1 
8550-030 Alferce 
+351 912 818 106 

geralblueviolet@gmail.com 

A Quinta dos Aromas e Sabores dedica-se ao cultivo e produção biológico de plantas 
aromáticas, medicinais e condimentares, bem como de frutas e frutas exóticas e 
horticultura. 
Comercializando grande variedade de ervas aromáticas e chás. 
Integra o Catálogo da Agrotur 
RECEBE VISITAS DE GRUPOS 
 

CATEGORIA: MEL E DERIVADOS 

NOME MORADA INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

APISLAND 
https://www.apisland.pt/mel/pt/ 

Zona Industrial da Feiteirinha, Lt.27 
8670-440 Aljezur- Rogil 

+351 282 994 402 / +351 961 968 344 
info@apisland.pt 

 

Empresa líder na exportação de diferentes tipos de mel nacional. 
Comercializa uma grande variedade de Mel e seus derivados.  
Integra o Catálogo da Agrotur 
RECEBE VISITAS DE GRUPOS 

MELARIA DO PÉ DA CRUZ - JOSÉ 
NUNES JOAQUIM 

https://www.facebook.com/Melaria-do-
P%C3%A9-da-Cruz-249641815555885/ 

Pé Da Cruz, Monchique 
+351 963 015 894 

joaquimjoao@gmail.com 

Produtor de Mel de Medronho e de Rosmaninho. 
Integra o Catálogo da Agrotur 
RECEBE VISITAS DE GRUPOS 

JORGE MANUEL MARTINS 
Malhão, cx. Postal 375 Z  

8800-507 Stº Estevão – Tavira 
+351 281 322 222 

Apicultor, produz e comercializa Mel de diversas variedades, bem como produtos 
derivados. 

https://catalogoagrotur.pt/produtor/fonte-de-almece
tel:916691135
mailto:laura@diasdearomas.pt
https://catalogoagrotur.pt/produtor/apisland
tel:282994402
https://catalogoagrotur.pt/produtor/melaria-do-pe-da-cruz-jose-nunes-joaquim
https://catalogoagrotur.pt/produtor/melaria-do-pe-da-cruz-jose-nunes-joaquim
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CATEGORIA: LICORES E AGUARDENTES 

NOME MORADA INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
AGUARDENTE MEDRONHO JR E 

FILHOS 
http://www.medronhojr.pt/ 

Monte Ruivo - Caixa Postal 155-Z -  8100-030 Alte 
+351 289 478 384 / +351 919 943 543 

jrafael@medronhojr.pt 
Produtor de Aguardente de Medronho biológica. 

DESTILARIA DA RIBEIRA 
http://casadomedronho.com/roteiro-do-
medronho/aguardente-destila-da-ribeira/ 

Foz do Besteiro  - 8550 Marmelete 
+351 964 078 155 

geral@evangelistadeoliveira.com 

Destilaria que comercializa licor de framboesa, aguardente de medronho e melosa. 
Integra o Catálogo da Agrotur 
RECEBE VISITAS DE GRUPOS E INTEGRA “O ROTEIRO DO MEDRONHO” (CASA DO MEDRONHO) 

BARRANCO CARVALHOSO 
 

Largo 5 De Outubro - 8550-429 Monchique 
+351 964 850 196 

jorge_massas@hotmail.com 

Produtor de Aguardente de Medronho da Serra de Monchique. 
Integra o Catálogo da Agrotur 
RECEBE VISITAS DE GRUPOS 

CHÃ DA CASINHA 
https://catalogoagrotur.pt/produtor/cha-

da-casinha 

Rua Calouste Gulbenkian S/N - 8550-435 Monchique 
+351 966 649 196 

Aguardente de Medronho e Melosa da Serra de Monchique produzido pela Adega 
de Orlando Duarte Pincho. 
Integra o Catálogo da Agrotur 
RECEBE VISITAS DE GRUPOS 

GENUINA 
https://catalogoagrotur.pt/produtor/genui

na 

Águas Frias, Alte 
+351 289 478 178 

Aguardente de Medronho. 
Integra o Catálogo da Agrotur 
RECEBE VISITAS DE GRUPOS 

JOSÉ GONÇALVES SIMÃO 
Rua 1º de Maio, Nº60 - 8800-166- Santa Catarina De Fonte Do Bispo 

+351 281 971 700 

Aguardente de Medronho. 
Integra o Catálogo da Agrotur 
RECEBE VISITAS DE GRUPOS 

LAGARTO - JOAQUIM PAULO DE 
OLIVEIRA JOSÉ 

Portela Do Estieiro - Alferce - 8550 - 304 Monchique 
+351 969 764 601 

marcio_lagarto_@hotmail.com 

Produtor de Aguardente e Licor de Medronho da Serra de Monchique. 
Integra o Catálogo da Agrotur 
RECEBE VISITAS DE GRUPOS 

MONTE DA LAMEIRA - Mª DAS MERCÊS 
NUNO MELO 

Travessa Da Portela Nº 15 Lameira - 8550 Monchique –Alferce 
+351 962 702 039 

josepaulonunes@sapo.pt 

Produtor de Melosa e Aguardente de Medronho da Serra de Monchique. 
Integra o Catálogo da Agrotur. 
RECEBE VISITAS DE GRUPOS 

RUI ALEXANDRE DE OLIVEIRA 
Sítio Do Celão Cx.P. 140 - 8550-159 Marmelete 

+351 964 845 783 
ruialexandreoliveira@hotmail.com 

Produtor de Melosa e Aguardente de Medronho. 
Integra o Catálogo da Agrotur. 
RECEBE VISITAS DE GRUPOS 

TI'ALICE - MARIA ALICE CÂNDIDO 
MARTINS JOSÉ 

Portela Do Estieiro - Alferce - 8550 – 304 Monchique 
+351 969 764 601 

marcio_lagarto_@hotmail.com 

Produtor de Vinhos, Licores e outras Bebidas Espirituosas. 
Comercializa uma vasta variedade de licores. 
Integra o Catálogo da Agrotur 
RECEBE VISITAS DE GRUPOS 

QUINTA DA BREJEIRA 
https://www.youtube.com/watch?v=-

3CZmp3eNOo 

Calçada De Santo António Nº 28, Monchique 
+351 967 246 124 

p.j.carrico@sapo.pt 

Produtor de Limosa, Melosa e Aguardente de Medronho. 
Integra o Catálogo da Agrotur. 
RECEBE VISITAS DE GRUPOS 

https://catalogoagrotur.pt/produtor/tialice-maria-alice-candido-martins-jose
https://catalogoagrotur.pt/produtor/tialice-maria-alice-candido-martins-jose
https://catalogoagrotur.pt/produtor/quinta-da-brejeira
tel:967246124
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CATEGORIA: PRODUTORES DE VINHO 

NOME CONTATOS INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

QUINTA DOS SENTIDOS, LDA 
http://www.qds.pt/ 

Quinta dos Sentidos – Tufos - 8300-050 Silves 
+351 967 130 138 

info@quinta-dos-sentidos.com 

Esta quinta pertence a investidores estrangeiros, pequenos produtores, que fazem 
visitas e provas de vinhos para pequenos grupos. 
Integra o grupo de agentes económicos da Comissão Vitivinícola do Algarve 
https://www.vinhosdoalgarve.pt/pt/agentes-economicos/ 
 

QUINTA DO FRANCÊS 
PATRICK AGOSTINI, LDA 

https://www.quintadofrances.com/ 

Quinta do Francês, Caixa Postal 862H - Dobra – Odelouca 
8300-037 Silves 

+351 282 106 303 / +351 963 963 616 
quintadofrances@gmail.com 

Realiza visitas guiadas: 10h - 11h - 12h e às 14h - 15h - 16h (ao Domingo só as 14h).  
As visitas são realizadas em Português, Inglês e Francês (em Francês tem de ser 
previamente marcada).  
Visita dura cerca de 20 a 30 minutos mais o tempo da prova (com tapas leva 1 hora), 
e inclui:  
✓ Apresentação da adega e do vinhedo; 
✓ A visita a adega e explicação do processo de fabricação do vinho; 
✓ A visita da cave onde estão as barricas de carvalho francês; 
✓ A prova de 3 vinhos 
Disponibilidade para visitas de grupos - máximo de 50 pessoas 
Tarifas:  
✓ Visita guiada com prova de 3 vinhos (Rosé/Branco/Tinto): 

o Grupos com mais de 8 pessoas: 7,50€ 
o Grupos com menos de 8 pessoas: 8€  

✓ Extras com a visita guiada – Tapas: Queijo, enchidos, pão/crackers: 4,50€ /pessoa 
✓ Prova dos vinhos reserva Quinta do Francês: 

o Quinta do Francês rosé - 1,00€ /copo 
o Quinta do Francês red - 2,00€/copo 

 

QUINTA DA VINHA- 
Vinhos Cabrita 

 
http://josemanuelcabrita.wixsite.com/quin

tadavinha 

Quinta da Vinha-Sítio da Vala 
8300-054 Silves 

+351 917 236 030 
 

Provas e reservas: Andreia Cabrita +351 912104557 
josemanuel.cabrita@hotmail.com 

 

Atividades: 
✓ Visitas guiadas e prova de vinhos para todos os interessados, com visita guiada 

à adega, vinha e áreas envolventes explicando assim passo a passo todo o 
processo de produção (visita realizada em português, inglês ou francês). 

✓ Diferentes tipos de provas de vinho:  

• prova simples que inclui a degustação de três vinhos (Tinto, Branco e Rosé) 
com tira gostos; 

• prova com tapas que inclui a degustação de três vinhos (Tinto, Branco e 
Rosé) acompanhado por tapas (charcutaria local, queijo, presunto, 
chouriço). 

mailto:josemanuel.cabrita@hotmail.com
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QUINTA DO OUTEIRO- 
PAXÁ WINES, LDA 
http://paxawines.pt/ 

Quinta do Outeiro - Sítio do Lobito - Caixa Postal 900 
8300-051 Silves 

+351 282 352 321 / +351 911 941 170 
info@paxawines.pt 

Faz visitas guiadas à adega e vinhas.  
Possui uma sala de provas para degustação dos vinhos. 

QUINTA DO BARRADAS 
ROTAS SECULARES - UNIPESSOAL, 

LDA 
http://www.obarradas.com/ 

 

Quinta do Barradas - Sítio da Venda Nova, Caixa Postal 604  
8300-054 Silves 

(Instalações: J. M. Cabrita) 
+351 282 443 308 / +351 961 657 357 

info@obarradas.com 

Esta quinta produziu “O Melhor Vinho do Algarve de 2017”, o Quinta do Barradas 
Reserva Tinto 2014, que recebeu a única Grande Medalha de Ouro no X Concurso de 
Vinhos do Algarve, promovido pela Comissão Vitivinícola do Algarve (CVA), em 
parceria com a Associação de Escanções de Portugal (AEP). Recebeu ainda uma 
Medalha de Ouro pelo vinho Quinta do Barradas Selecção Tinto 2015. 
Integra o grupo de agentes económicos da Comissão Vitivinícola do Algarve 
https://www.vinhosdoalgarve.pt/pt/agentes-economicos/ 

QUINTA DA PENINA- 
VINHOS FORAL DE PORTIMÃO 

www.vinhosportimao.com 

Quinta da Penina - Urb. Horta da Raminha, Lote 33 B, Loj 4 
8500-156 Portimão 

Contato: João Mariano - 919 350 215 
+351 282 491 070 / +351 282 085 550 /  

quintadapenina@gmail.com 
 

Visitas à vinha com prova e venda de vinhos (sujeito a marcação).  

VINHOS JOÃO CLARA 
ESSENTIAL PASSION LDA/ 

www.joaoclara.com  

Quinta João Clara - Vale de Lousas, Caixa Postal 600a  
8365-306, Alcantarilha,  

+351 967 012 444  
essential.passion@hotmail.com 

Na Quinta João Clara, situada em Alcantarilha, num ambiente tradicional e familiar, 
o visitante é convidado a contactar com a vinha e natureza envolvente. Descobre 
desta maneira um sitio excecional, onde poderá passar momentos raros e 
inesquecíveis. Será recebido pelo produtor, que o acompanhará numa visita guiada 
à Quinta, terminando por desfrutar a prova dos seus vinhos. Esta prova pode ser 
também acompanhada por tapas. 
Reservas com marcação prévia 

MONTE DA CASTELEJA de 
GUILLAUME ABEL LUÍS LEROUX 
http://www.montecasteleja.com/ 

Quinta da Casteleja, Caixa Postal 3002-I 
8600-317 Paul-Sargaçal-LAGOS 

+351 282 798 408 / +351 917 829 059 
info@montedacasteleja.com 

Disponibiliza visitas guiadas que visam dar a conhecer o projecto e o “terroir” 
biológico com um passeio pelas vinhas, cave e adega, terminando com a degustação 
dos vinhos da produção. 
Atividades: 
✓ Visita Guiada com o Produtor + Prova de Vinhos e petiscos regionais (por 

marcação prévia) todas as 4ª e 6ª feira às 15H. Duração de 2 horas - 20€ por 
pessoa 

✓ Prova de Vinhos – consoante disponibilidade – 3ª e 5ª feira entre as 15H e as 
17H. Degustação dos vinhos produzidos na quinta - 10€ por pessoa (não inclui 
aperitivos). 

Loja Monte da Casteleja - vinhos biológicos podem ser adquiridos diretamente na 
loja do Monte da Casteleja (Direções e Mapa) de 2ª a 6ª feira, das 11:00h às 13:00h e 
das 14h às 18h. (Fechado Sábado e Domingo) 
 

http://www.joaoclara.com/
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QUINTA DO MORGADO DA TORRE 
https://www.morgadodatorre.com/ 

Morgado da Torre - Sítio da Penina, Apartado 99 
8501-903 Mexilhoeira Grande 

 +351 282 476 866 / +351 969 033 243 
qmt@sapo.pt 

A Quinta do Morgado da Torre realiza visitas e prova de vinhos e dispõe de uma loja 
com produtos regionais do Algarve. 
✓ Horário de funcionamento: de 2ª a 6ª feira - 10h às 12h e das 14h às 17h 

(marcação prévia) 

HERDADE DOS PIMENTEIS 
UNIPESSOAL, LDA 

https://www.facebook.com/Herdade-dos-
Pimenteis-1481177902133118/ 

Morgado da Penina, Apartado 178 - 8501-910 Portimão 
+351 965 034 183 

herdadedospimenteis@gmail.com 

Este produtor faz visitas guiadas e provas de vinho por marcação. 
Eventos com participação da Herdade dos Pimenteis: 
✓ Herdade dos Pimenteis no Vinho e Tapas no Algarve 2014 
✓ Herdade dos Pimenteis no AAUALG Golfe 2014  
Medalha de Prata para a Herdade dos Pimenteis no VI Concurso de Vinhos do 
Algarve no âmbito da FATACIL 2013: Vinho Tinto Regional Algarve Touriga Nacional 
e Vinho Branco Regional Algarve. 
✓ Herdade dos Pimenteis - Vinho Regional Tinto 
✓ Herdade dos Pimenteis - Touriga Nacional 
✓ Classificação Revista Wine Passion 
✓ Herdade dos Pimenteis - Vinho Regional Branco e Tinto Reserva 

 

JACOBUS JOHANNES HONEKAMP 
http://quinta-rosa.nl/bem-vindo/ 

Quinta Rosa - Pinheiro e Garrado, Enxerim  
8300-041 Silves 

+351 968 986 393 
jjhonekamp@gmail.com / jaap@quinta-rosa.nl 

Atividades: 
✓ Visita e prova de vinhos (cerca de 1h30). 
✓ Apresentação da história da vinha biológica e da sua manutenção com 

destaque para a profissão de vitivinicultor. 
✓ Explicação sobre as uvas, as oliveiras, os sobreiros e o gado. 
✓ Visita à adega, com apresentação de informações sobre a maneira tradicional 

de fazer vinho. 
✓ Prova de vinhos, acompanhados do bom pão português, azeite e azeitonas. 
Os clientes podem comprar vinho. 
Visita guiada com prova de vinhos - 7,50 euros por pessoa. Número mínimo de 
pessoas: 2. 
Durante o mês de agosto não realizam visitas nem provas de vinho. Os interessados 
podem participar na vindima com almoço incluído. 
 

QUINTA DOS VALES 
WINE ESTATE 

www.quintadosvales.eu 

Sítio dos Vales - Caixa Postal 112- 8400-031 Estombar - Lagoa 
tel. +351 282 431 036 

info@quintadosvales.eu 

Propriedade com 44 hectares que possui várias unidades de alojamento (4 
apartamentos T2 e 3 moradias de 2,3 e 6 quartos). Sem restaurante, recorrendo a 
serviços de catering para os eventos que promove. 
Atividades: 
✓ Promove eventos públicos, provas de vinho e visitas diárias. 
✓ Possibilidade de realizar diversas atividades como por exemplo, dar de comer 

aos animais, realizar workshops de artesanato, engarrafamento do vinho, a 
produção do próprio vinho, entre outras. 
 

mailto:jjhonekamp@gmail.com
http://www.quintadosvales.eu/
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QUINTA DA TOR 
http://www.quintadator.com/ 

Estrada EM525, Aldeia da Tôr, Morgado da Tôr - 8100-397 Loulé 
+351 289 417 018 / +351 964 026 310 

turinox.lda@hotmail.com 

Quinta produtora de vasta variedade de vinho algarvio. 
✓ Aprender os processos de produção de vinho, a sua história. 
✓ Prova de vinhos e possibilidade de compra no local. 
Promove pequenos eventos de restauração sob marcação. 
Integra o catálogo de produtores da Agrotur.  

AGROLARES, LDA 
https://www.facebook.com/Marchal%C3%

A9gua-489957517865309/ 

 

Rua Reitor Teixeira Guedes 89 - 8000-424 Faro 
(Instalações: ÚNICA) 

Contato: Michael Neto-916 985 666 
+351 917 818 171 / +351 914 747 870 

marchalegua@gmail.com 
 

Este produtor engloba cerca de 10 quintas (de Cacela ao Rogil) e para além de fazer 
visitas em qualquer uma das vinhas tem contatos com operadores turísticos que 
organizam eventos de provas de vinhos na quinta. Tem ainda parceria com o Chefe 
Augusto Lima, fazendo cataplanas e picnics nas propriedades vinícolas. 
Integra o grupo de agentes económicos da Comissão Vitivinícola do Algarve 
https://www.vinhosdoalgarve.pt/pt/agentes-economicos/ 

HELWIG CHRISTIAN EHLERS 
http://helwigus.com/en/ 

Helwigus - Quinta Velha, Apartado 5136 
8006-701 Stª Barbara de Nexe 

+351 289 999 100 / +49 172 401 8254 
ehlershamburg@aol.com 

Visitas e provas só por marcação 

FAZENDA DO CRÉ 
http://www.fazendadocre.com/ 

Caixa Postal 825-H Murteira de Cima  
8700-122 Moncarapacho 

+351 917 346 718 / +44 7752 388 577 
info@fazendadocre.com 

Só tem um T0 para alugar. 
Proprietária dedica-se ao fabrico de licores diversos, doces e compotas, aguardentes 
e especiarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vinhosdoalgarve.pt/pt/agentes-economicos/
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ANEXO 2 – LISTA DE STAKEHOLDERS – GRUPO A - QUINTAS 

NOME CONTATOS INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

QUINTA DO MARCO 
 

http://www.hotelquintadomarco.com/pt/experi
encias/ 

 

Sítio do Marco, 632/A 
Santa Catarina da Fonte do Bispo - Tavira, Portugal 

+351 281 971 500 
reservas@hotelquintadomarco.com 
www.facebook.com/quintadomarco/ 

www.instagram.com/hotelquintadomarco/ 

Hotel Rural que oferece várias experiências: 
Atividades: 
✓ Show cooking de pratos tradicionais com produtos frescos e locais, apanhados na 

hora; 
✓ Visita a uma destilaria para conhecer o processo de produção de medronho. 
✓ Visita a uma produção de azeite, situada a 4km do hotel, onde se pode conhecer todo 

o ciclo de produção do azeite, utensílios e fazer prova no final. 

QUINTA DO FREIXO 
 

http://www.quintadofreixo.org 

Sociedade Agrícola e Industrial do Algarve Lda. 
Quinta do Freixo - Benafim - Loulé 

8100-352 BENAFIM 
+351 289 472 185 

geral@quintadofreixo.org 

Associada à Quinta do Mel. Quinta com área de 1100ha, inclui atividades de agricultura, 
pecuária, fabrico de produtos tradicionais, Agroturismo e Animação. 
Atividades: 
✓ Participar nas atividades da exploração agrícola, nomeadamente a vindima, a tosquia 

das ovelhas, entre outros. 
✓ Assistir à confeção dos doces e compotas e ainda provar e adquirir alguns dos 

produtos típicos da serra e barrocal algarvios. 

QUINTA DO MEL 
 

http://www.quintadomel.com/ 
 

Apartado 6080 8201-925 Olhos D'Água Albufeira 
+351 289 543 674 / +351 966 082 524 

Email:quintadomel@quintadofreixo.org 

Agroturismo, associada à Quinta do Freixo 
✓ Não “oferece” aulas, só degustação 
✓ Inclui restaurante (utilizando matérias primas de grande qualidade, na sua maioria 

produzidas na quinta) e casa de chá (As infusões de ervas que servimos são de 
produção própria, com certificação biológica, alguns deles colhidos no momento de 
servir.) 

COMPANHIA DAS CULTURAS 
http://companhiadasculturas.com/pt/eventos/wor

kshop 

 
Fazenda S. Bartolomeu, Rua do monte grande 

8950-270 Castro Marim 
+351 281 957 062 / +351 960 362 927 
admin@companhiadasculturas.com 

reservas@companhiadasculturas.com 
fabrica@companhiadasculturas.com 
hamam@companhiadasculturas.com 

A Companhia das Culturas é um Ecoturismo Sustentável e Orgânico com 40ha de pinheiro 
manso, cortiça e alfarroba, damasco, figo e laranja. Situado no extremo sueste do Algarve 
a abeirar a Reserva Natural de Castro Marim, a  1,5km da Praia Verde, 4km da Vila histórica 
de Castro Marim e a 6km da Reserva Natural da Ria Formosa. 
Atividades 
✓ Workshop de cozinha com peixe fresco da costa comprado no mercado de Vila Real 

de Santo António (atum e outra variedade de peixe da estação). 
✓ Aprender a acender o forno de lenha, fazer o pão com os trigos endógenos e descobrir 

como se faz a doçaria tradicional com a farinha da alfarroba. 
✓ Conhecer as salinas e descobrir a flor de sal delicadamente colhida. De junho a 

setembro. 
✓ Aprender ou reaprender a trabalhar com fibras vegetais: folha de palma, esparto e 

cana. Lançar-se na cal e na pintura de fresco. 
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MONTE DA RIBEIRA - AGROTURISMO 
 

https://www.montedaribeira.com/pt/ 

Sítio Azinhal e Amendoeira, C.P. 80X 
8005 – 414 Estoi, FARO 

+351 967 661 425 / +351 917 871 225 
Contato: Isabel Gonçalves 
info@montedaribeira.com 

Projeto familiar que integra atividades complementares aos seus hospedes, muitas delas 
em cooperação com a empresa Algarve Rotas. No entanto encontram-se abertos à 
receção de grupos do exterior. 
Atividades: 
✓ Atividades agrícolas (sazonais):  

• Semear legumes e hortícolas (todo o processo desde o preparo do solo até a 
colheita) - 10 € 

• Apanha da azeitona (almoço incluído) - 30 €, duração: das 9h às 15h00 

• Vindima - 22,50 €, duração: das 7h30 às 13h com almoço incluído 

• Apanha da Alfarroba (almoço incluído) - 15 €, duração: 1 dia 

• Visita a Produção de Plantas Aromáticas e Medicinais- 24 €, duração: 1h 

• Visita a um olival e lagar - 28 €, duração: 1h30 
✓ Outras atividades e workshops: 

• Prova de vinhos algarvios - 36 €, duração: 1h 

• Workshop de Cataplana Algarvia "Dieta Mediterrânica"- 75 €, duração: 2h30m 

• Workshop de Doçaria Regional Algarvia – 38 €, duração: 2h30 

• Visita guiada a salinas tradicionais – 28 €, duração: 1h30 

• Visita às colmeias com Apicultor -20 €, duração: 1h (responsabilidade exclusiva da 
proprietária Isabel Gonçalves) 

• Visita a Destilaria Tradicional – 23 €, duração: 1h  

• Prova de Azeite – 28 €, duração: 2h 

• Workshop de artesanato – 38 €, duração: 1h30 

• Tour da Cortiça- desde 19 € até 42 € dependendo do programa (4 opções)  

• Workshop de pintura de azulejos tradicionais - 48 €, duração: 3h 

• Atividade de observação de aves - 86 €, duração: 2h30 

QUINTA DA FORNALHA 
 

http://www.quinta-da-fornalha.com/ 

Quinta da Fornalha - 8950-186 Castro Marim 
+351 917107147 / +351 919889366 / +351 281541733 

geral@quinta-da-fornalha.com 
Contato: (Rosa Palma Dias) 

A Quinta da Fornalha dedica-se principalmente à agricultura biológica e sustentável. 
Nesse sector desenvolve atividades de Salinicultura e Fruticultura (+20 anos). 
Atividades: 
✓ Participar no processo de apanha de fruta, colher flor de sal; 
✓ Interagir com burros algarvios e éguas lusitanas; 
✓ Possui serviço de restauração. 
Integra a Rota da Dieta Mediterrânica 

CASA BELA MOURA 
http://casabelamoura.com/old/ 

Estrada de Porches - Alporchinhos, 8400-450 Lagoa, 
+351 282 313422 / +351 91 8031800 

info@casabelamoura.com 
Contato: Cristovão Rijnder 

Hotel de charme de 4 estrelas. 
Realiza todas as semanas workshop sobre vinhos, onde se destacam os vinhos do Algarve 
com degustação. Duração: 1h 
A partir de 2018 vão realizar atividades numa vinha com o acompanhamento de uma 
enóloga. 

mailto:geral@quinta-da-fornalha.com
mailto:info@casabelamoura.com
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QUINTA DOS AVÓS 
(Quinta Pedagógica) 

http://www.quintadosavos.pt/ 

 
Quinta dos Avós | 8365 - 083 Algoz 

+351 282 576 459 
quintadosavos@hotmail.com 

Aberto de 4ª a Domingo 
Contato: Nunes Gonçalves 

Quinta que se dedica à produção de doçaria conventual, possui casa de chá, museu rural e 
jardim botânico. Pertence à confraria dos gastrónomos do algarve e recebeu em 2007 
prémio europeu “Aurum 2007”. Neste momento produz a cerveja artesanal “Marafada”. 
Proprietário deixa em aberto a possibilidade de se organizar um programa de participação 
ativa na confeção culinária. Não dispõe de alojamento.  

CASA MODESTA 
http://www.casamodesta.pt 

Quatrim do Sul, 8700-128 Olhão 
+351 964 738 824 / +351 289 701 096 

info@casamodesta.pt 
Contato: Carlos Fernandes 

Alojamento que proporciona várias experiências que vão desde a apanha de ameijoas, ao 
amassar do pão e à colheita e seca de frutos.  
Disponibiliza programas de birdwatching e apadrinham animais selvagens. 
Atividades noturnas de observações astronómicas.  
Oferecem rituais de bem-estar, com as propriedades da azeitona, da amêndoa, da flor de 
sal e das algas. 
Integra a Rota da Dieta Mediterrânica 

QUINTA DA CEBOLA VERMELHA 
https://www.quintadacebolavermelha.com/en/bo

utique-hotel-algarve-portugal/ 

P.O Box 2141, 8100-070 Boliqueime 
+351 289 363680 

qdcv@icloud.com 
Contato: Arnold 

Boutique hotel criado em 2002, com 9 quartos e sem restaurante. 
Ao longo da semana são organizados jantares convívios informais para os hospedes e 
convidados. 

QUINTA DAS ALAGOAS 
http://quintadasalagoas.com/ 

Estrada Municipal 527 (EM527), 65-X, 8600-101 Lagos 
+351 924 204 343 

geral@quintadasalagoas.com 
Contato: Bárbara Pimenta- 915 744 620 

Quinta que, para além do alojamento, se dedica ao cultivo e colheita, promovendo o 
envolvimento e a participação dos seus hospedes na rotina da quinta, organizam 
workshops (com a empresa Pão com Alma-projeto de recriação do ciclo do pão), e eventos 
culturais que remetem para as tradições. Sua proprietária, extremamente dinâmica, 
promove e apoia eventos como “Cozinhando na Paisagem” realizados pela RIZOMA LAB 
(associação cultural sem fins lucrativos). 

QUINTA DAS BARRADAS 
http://www.quintadasbarradas.com/pt/ 

8600-255 Odiaxere / Lagos 
+351 282 770 200 

info@quintadasbarradas.com 

Quinta produtora de frutas e vegetais para consumo no seu Alojamento, bem como do seu 
parceiro o Boutique Hotel “Vivenda Miranda”. Abacates, limões, laranjas, nectarinas, 
ameixas, pêssegos, abóboras, alfarroba, malaguetas, tomates, ervas são alguns dos seus 
produtos hortofrutícolas. Produzem a sua própria gama de produtos de alimentos 
orgânicos de origem local. Todos os seus doces deliciosos, marmeladas e spreads são 
caseiros, feitos na nossa própria cozinha, compostos por produtos saudáveis, com 
etiqueta, contendo ingredientes frescos e naturais. A quinta também tem criação de 
animais de capoeira. Promovem atividades para os seus clientes, como por exemplo o 
fabrico de pão.  
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ANEXO 3 – LISTA DE STAKEHOLDERS – GRUPO A – MERCADOS MUNICIPAIS E PEQUENAS FEIRAS 

CATEGORIA: MERCADOS DE PRODUTORES (QUINZENAIS OU MENSAIS) 

NOME LOCAIS 

MERCADOS MUNICIPAIS DE ALBUFEIRA 

Mercado Mensal - Caliços - Data: Sábado e 5ª feira de cada mês (Mercado dos produtores) / Todos os Domingos de cada mês 
(Mercadinho de Domingo) 
 
Mercado Mensal de Paderne – Rua Miguel Bombarda - Data: 1.º Sábado de cada mês 
 
Mercado Mensal da Guia - Data: 3ª sexta feira de cada mês 

MERCADOS MUNICIPAIS DE ALCOUTIM 
Mercado Mensal do Pereiro – Em frente à Igreja - Data: Último Domingo de cada mês 
 
Mercado Mensal dos Vaqueiros – Rua do Poço Novo - Data: 2.ª Quinta-feira de cada mês 

MERCADOS MUNICIPAIS DE ALJEZUR 

Mercado de Aljezur - Igreja Nova - Data: 3.ª Segunda-feira de c ada mês 
 
Mercado Mensal do Rogil – Perto da Junta de Freguesia - Data: 4.º Domingo de cada mês 
 
Mercado Agricultor – EMA – Data: Sábado de manhã 

MERCADOS MUNICIPAIS DE CASTRO MARIM 
Mercado Mensal de Castro Marim - Data: 2.º Sábado de cada mês 
 
Mercado Mensal do Azinhal - Data: 1.º Domingo de cada mês 

MERCADOS MUNICIPAIS DE FARO 

Mercado de Estoi – Junto ao Mercado Abastecedor - Data: 2.º Domingo de cada mês 
 

Mercado Agrícola de Faro – Igreja do Carmo – Data: Todos os domingos de cada mês  
 

Mercadinho Hortofrutícula do Montenegro – Largo do Povo - Data: 2º e 4º sábado de cada mês 
 

Feira de Produtores, Artesãos e Colecionismo - Parque de Lazer das Figuras – Data: 3º Domingo de cada mês  
 

MERCADOS MUNICIPAIS DE LAGOA 
Mercado Mensal de Lagoa - Recinto em frente à FATACIL - Data: 2.º Domingo de cada mês 
 

Lagoa Bio Market – Praça da República – Data: Último sábado de cada mês 

MERCADOS MUNICIPAIS DE LAGOS 

Mercado mensal de Lagos - Junto ao Estádio Municipal - Data: 1.º Sábado de cada mês 
 

Feira Mensal de Odiáxere - Largo da Alegria (junto ao Moinho de vento) - Data: 4.ª Segunda-feira de cada mês 
 
Mercado da Reforma Agrária - Local: Mercado de Levante – Data: Todos os Sábados de cada mês  
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MERCADOS MUNICIPAIS DE LOULÉ 

Mercado Mensal de Almancil – Junto à Escola C+S - Data: 1.º e 4.º Domingo de cada mês 
 
Mercado Mensal de Alte – Largo José Cavaco Vieira - Data: 3.ª Quinta-feira de cada mês 
 
Mercado Mensal do Ameixial – E.N. 2 - Data: 1.ª Quinta-feira de cada mês 
 
Mercado Mensal do Azinhal – Junto à Escola Primária - Data: Último Sábado de cada mês 
 
Mercado Mensal de Benafim – Rua 25 de Abril - Data: 1.º Sábado de cada mês 
 
Mercado Mensal de Querença – Largo da Igreja Matriz - Data: Último domingo de cada mês  
 
Mercado Mensal de Boliqueime –Largo da Igreja - Data: Última Quinta-feira de cada mês 
 
Mercado Mensal da Cortelha - Data: 2.º Sábado de cada mês 
 
Mercado do Produtor - Loulé – Em frente ao Convento de Santo António - Data: Todos os Sábados de cada mês  
 
Mercadinho de Primavera – Zona histórica da cidade de Loulé – Data: Todos os sábados de abril a junho 
 
Mercadinho de Outono – Zona histórica da cidade de Loulé – Data: Todos os sábados de setembro a dezembro 
 
Mercado Semanal de Produtores - Quarteira – Jardim Filipe Jonas - Data: Todas as Quartas-feiras de cada mês das 
08h00/14h00 
 
Mercado Semanal Fonte Santa – Data: Todas as quartas-feiras, de cada mês  
a partir das 8h. 
 

MERCADOS MUNICIPAIS DE MONCHIQUE 

 

Mercado Mensal de Monchique - Largo do Mercado - Data: 2.ª Sexta-feira de cada mês 
 
Mercado de Domingo – Rua D. Francisco Gomes de Avelar - Data: Todos os domingos de cada mês  

MERCADOS MUNICIPAIS DE OLHÃO 

 

Mercado Mensal da Fuzeta – Junto ao Parque de Campismo - Data: 1.ª Quinta-feira de cada mês 
 
Mercado Mensal de Moncarapacho – Rua das Olarias - Data: 1.º Domingo de cada mês 
 
Mercado Mensal de Quelfes - Data: 4.º e 5.º Domingo de cada mês 
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MERCADOS MUNICIPAIS DE PORTIMÃO 

Mercado Mensal de Portimão - Parque de Feiras e Exposições de Portimão - Data: 1.ª Segunda-feira de cada mês. 
 
Mercadinho da Ria – Zona ribeirinha de Alvor – Data: Todos os domingos de cada mês  
 das 08h00/14h00 
 
Mercado de Alvor – Estrada para a Torralta - Data: 2.ª Terça-feira de cada mês 

MERCADOS MUNICIPAIS DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL 
 
Mercado Mensal de São Brás de Alportel -  Rua Boaventura Passos - Data: Todos os Sábados de cada mês  
 

MERCADOS MUNICIPAIS DE SILVES 
 

Mercado Mensal de Alcantarilha – Largo da Junta de Freguesia - Data: 1.ª Sexta-feira de cada mês 
 
Mercado de Algoz – Largo da Várzea - Data: 2.ª segunda-feira de cada mês 
 
Mercado Mensal de Azilheira (S. Marcos da Serra) - Data: 1.ª Quinta-feira de cada mês 
 
Feirinha Mensal - São Bartolomeu de Messines – Mercado municipal - Data: 2º Sábado de cada mês 
 
Mercado mensal de São Bartolomeu de Messines – Largo da Feira – Data: 4ª segunda-feira de cada mês 
 
Mercado Mensal de São Marcos da Serra – Recinto das Feiras - Data: 1º sábado de cada mês 
 
Mercado Mensal de Silves – Sítio do Encalhe - Data: 3.ª Segunda-feira de cada mês 
 
Mercado mensal de Tunes – Rua 1.º de Maio - Data: 4.º Sábado de cada mês 
 
Mercados Gourmet - Mercado Municipal (Pêra) – Data: Alternadamente entre Alcantarilha e Pêra no 3.º sábado de cada mês  
 

MERCADOS MUNICIPAIS DE TAVIRA 

Mercado Mensal de Tavira – Parque de Feiras e Exposições -  Data: 3º Sábado de cada mês  
 
Mercado Mensal de Santa Catarina da Fonte do Bispo - Parque dos Feiras e Exposições – Data: 4.º Domingo de cada mês  
 
Mercado Mensal de Portela da Corcha – Centro – Data: 4.º Sábado de cada mês 
 
Mercado Mensal de Alcaria do Cume – Centro – Data: 2.º Sábado de cada mês 
 
Mercado Mensal de Santa Luzia - Largo do Jardim (frente aos apoios de pesca) - Data: Segundas e Quartas-feiras de cada 
mês 
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MERCADOS MUNICIPAIS DE VILA DO BISPO 
 

 
Mercado Mensal do Barão de São Miguel – Junto ao Mercado - Data: 1.ª Segunda-feira de cada mês 
 
Mercado Mensal de Budens – Junto à Escola Primária - Data: 1.ª Terça-feira de cada mês 
 
Mercado Mensal da Raposeira – Frente à Escola Primária - Data: 1.ª Quarta-feira de cada mês 
 
Mercado Mensal de Sagres – Frente ao Mercado Municipal - Data: 1.ª Sexta-feira de cada mês 
 
Mercado Mensal de Vila do Bispo – Frente ao Mercado - Data: 1.ª Quinta-feira de cada mês 
 

MERCADOS MUNICIPAIS DE VILA REAL DE SANTO 
ANTÓNIO 

 

 
Mercadinho da Vila – Rua 5 de outubro (Parque de estacionamento do Centro Comercial) – Data: 4º sábado de cada mês 
(exceto em julho, agosto e dezembro) 
 
Mercado mensal de Vila Nova de Cacela – Parque das feiras - Data: 3.º Domingo de cada mês 
 

CATEGORIA: MERCADOS MUNICIPAIS PERMANENTES 

NOME INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

CONCELHO:  Albufeira 

MERCADO MUNICIPAL DE AREIAS DE SÃO JOÃO 
https://www.cm-albufeira.pt/content/mercado-municipal-

das-areias-de-s-o-jo-o 

Horário: 8h00 às 14h00 
Dias de encerramento: Domingo 
Informações adicionais: Ao 4.º sábado de cada mês realiza-se a Feira de Velharias, no Parque de Estacionamento 

MERCADO MUNICIPAL DOS CALIÇOS 
https://www.cm-albufeira.pt/content/mercado-municipal-

dos-cali-os 

Horário: 8h00 às 14h00 
Dias de encerramento: 2ª feira entre outubro e maio 

MERCADO MUNICIPAL DA GUIA 
https://www.cm-albufeira.pt/content/mercado-da-guia 

Horário: 8h00 às 13h00 
Dias de encerramento: 2ª feira, exceto no verão 
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MERCADO MUNICIPAL DAS FERREIRAS 
https://www.cm-albufeira.pt/content/mercado-de-ferreiras 

Horário: 8h00 às 14h00 
Dias de encerramento: Domingo, exceto no verão 

MERCADO MUNICIPAL DOS OLHOS DE ÁGUA 
https://www.cm-albufeira.pt/content/mercado-dos-olhos-

de-gua 

Horário: 7h00 às 15h00 
Dias de encerramento: 2ª feira, exceto no verão 

CONCELHO:  Aljezur 

MERCADO MUNICIPAL DE ALJEZUR 
http://regional.produtoalgarve.pt/pt/lojas/item/127-

mercado-aljezur 

Local: Largo do Mercado, Aljezur 
Dias de encerramento: Domingo 

MERCADO MUNICIPAL DA IGREJA NOVA - ALJEZUR 
Local: Largo do Mercado – Igreja Nova 
Dias de encerramento: Domingo 

MERCADO MUNICIPAL DE ROGIL 
Local: Avenida 16 de junho, 111 
Dias de encerramento: Domingo 

MERCADO MUNICIPAL DA CARRAPATEIRA 
Local: Largo do Comércio, Carrapateira 
Dias de encerramento: Domingo  

MERCADO MUNICIPAL DE ODECEIXE 
Local: Largo do Povo - Odeceixe 
Dias de encerramento: Domingo  

CONCELHO:  Castro Marim 

MERCADO MUNICIPAL DE CASTRO MARIM 
Rua São Sebastião 

8950-121 Castro Marim 
+351 281 531 232 

novbaesuris@cm-castromarim.pt 

Horário:  
Das 9 às 13 e das 15 às 18 (horário de verão) 
Das 9 às 13 e das 15 às 17 (horário de inverno) 
Dias de encerramento: Não encerra 
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CONCELHO:  Faro 

MERCADO MUNICIPAL DE FARO 
Largo Doutor Francisco Sá Carneiro - Faro 

+351 289 897 250 
info@mercadomunicipaldefaro.pt 

http://www.mercadomunicipaldefaro.pt 

Horário: 07h00/15h00 
Dias de encerramento: Não encerra 

CONCELHO:  Lagoa 

MERCADO MUNICIPAL DE LAGOA 
Praça da República/Rua Coronel Figueiredo 

Dias de encerramento: Domingo 

MERCADO MUNICIPAL DE Estômbar 
Rua 20 de Junho - Estômbar 

Dias de encerramento: Domingo 

MERCADO MUNICIPAL DO CARVOEIRO 
Rua do Cerro - Carvoeiro 

Dias de encerramento: Domingo 

CONCELHO:  Lagos 

MERCADO DE SANTO AMARO 
Segunda a Sábado | 07h00 às 15h00 
Local: Lagos (Santo Amaro) 

MERCADO DA AVENIDA 
Segunda a Sábado | 07h00 às 14h00 
Local: Avenida dos Descobrimentos (Lagos) 

MERCADO EM ALMÁDENA 
Segunda a Sábado | 8h00 às 13h00 
Local: Largo da Sociedade 
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MERCADO EM ESPICHE (Luz) 
Segunda a Sábado | 8h00 às 13h00 
Local: Rua Francisco António dos Santos 

MERCADO EM BENSAFRIM 
Terça a Sábado | 8h00 às 13h00 
Local: Urbanização Municipal 

MERCADO EM BARÃO DE S. JOÃO 
Terça a Sábado | 8h00 às 13h00 
Local: Rua da Praça 

MERCADO EM ODIÁXERE 
Segunda a Sábado | 07h00 às 14h00 
Local: Estrada da Barragem 

CONCELHO:  Loulé 

MERCADO MUNICIPAL DE LOULÉ 
Horário: 07h00/15h00 
Dias de encerramento: Domingo 
 

MERCADO MUNICIPAL DE QUARTEIRA 
PRAÇA DA FRUTA E DO PEIXE 

Horário: 
Outono e inverno - segunda a sábado das 7h30 às 15h 
Primavera e verão - segunda a domingo das 8h às 16h. 
Dias de encerramento: Domingo  
 

CONCELHO:  Monchique 

MERCADO MUNICIPAL DE MONCHIQUE 
Rua D. Francisco Gomes de Avelar, Monchique 

Dias de encerramento: Não encerra 
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CONCELHO:  Olhão 

MERCADO MUNICIPAL DE OLHÃO 
Telefone: 289 707 298 

Horário: 07h00/13h00 
Dias de encerramento: Domingo 
Informações adicionais: Mercado de rua ao Sábado de manhã 

MERCADO MUNICIPAL DA FUSETA Horário: 07h00/13h00 

MERCADO MUNICIPAL DE MONCARAPACHO Horário: 07h00/13h00 

CONCELHO:  Portimão 

MERCADO MUNICIPAL DE PORTIMÃO 
Avenida São João de Deus 

+351 282 432 416   
geral@cm-portimao.pt 

Horário:  
Segunda a Sexta-feira: 07h00-14h00 / 17h00-20h00 
Sábados: 07h00 às 14h00  
Dias de encerramento: Domingo 

MERCADO MUNICIPAL DE ALVOR 
Rua Dom Sancho I 

Sem informação 

CONCELHO:  São Brás de Alportel 

MERCADO MUNICIPAL DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL 
Rua Boaventura Passos, São Brás de Alportel 

+351 289 840 014 
Sem informação 

CONCELHO:  Vila do Bispo 

MERCADO MUNICIPAL DE VILA DO BISPO 
Rua do Castelejo 

Dias de encerramento: Domingo 

MERCADO MUNICIPAL DE SAGRES 
Rua do Mercado 

Dias de encerramento: Domingo 
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CONCELHO:  Silves 

MERCADO MUNICIPAL DE SILVES 
Rua do Mercado na zona ribeirinha 

Dias de encerramento: Domingo 

MERCADO MUNICIPAL DE PÊRA 
Rua João de Deus 

Dias de encerramento: Domingo 

MERCADO MUNICIPAL DE ALCANTARILHA 
Rua dos Bombeiros Voluntários 

Dias de encerramento: Domingo 

MERCADO MUNICIPAL DE ALGOZ 
Rua da Moinheta 

Dias de encerramento: Domingo 

MERCADO MUNICIPAL DE MESSINES 
Rua da Liberdade 

Dias de encerramento: Domingo 

CONCELHO:  Tavira 

MERCADO MUNICIPAL DE TAVIRA 
Avenida D. Manuel I - Freguesia de Santa Maria 

+351 281 320 500 

Horário:  
De 1 de outubro a 31 de março: das 7h30 às 15h00 
De 1 de abril a 14 de junho: das 7h00 às 15h00 
De 15 de junho a 15 de setembro: das 6h30 às 15h00 
De 16 de setembro a 30 de setembro: das 07h00 às 15h00 
Dias de encerramento: Domingo 

MERCADO MUNICIPAL DE CABANAS DE TAVIRA 
Avenida Ria Formosa, 16 

+351 281 370 297 
geral@jf-cabanasdetavira.pt 

Horário: 8h00 às 14h00 
Dias de encerramento: Domingo 
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MERCADO MUNICIPAL DA LUZ DE TAVIRA 
Largo do Mercado 
+351 281 961 285 

j.f.luz.tavira@mail.telepac.pt 

Horário:  
1 de abril a 30 de setembro: das 7h00 às 15h00 
De 1 de outubro a 31 de março: das 7h30 às 15h00 
Dias de encerramento: Domingo 

MERCADO MUNICIPAL DE SANTA CATARINA FONTE 
DO BISPO 

Rua Francisco Sá Carneiro n.º 3 
+351 281 971 183/ +351 281 981 946 

geral@jf-santacatarinafbispo.pt 

Horário: 8h00 às 13h00 
Dias de encerramento: Domingo 

CONCELHO:  Vila Real de Santo António 

MERCADO MUNICIPAL DE VILA REAL DE SANTO 
ANTÓNIO 

Av. dos Bombeiros Portugueses 
Dias de encerramento: Domingo 

MERCADO MUNICIPAL DE MONTE GORDO 
Rua 25 de Abril 

Dias de encerramento: Domingo 

MERCADO MUNICIPAL DE VILA NOVA DE CACELA 
Sitio da Coutada 

Dias de encerramento: Domingo 
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ANEXO 4 – LISTA DE STAKEHOLDERS – GRUPO A – EVENTOS REGIONAIS DE GASTRONOMIA E VINHOS 

NOME DATA E LOCAL INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

CONCELHO:  Albufeira 

FESTA DO PESCADOR 
Setembro 

Local: Praia dos Pescadores - Albufeira 

Festa onde os visitantes podem apreciar pratos típicos algarvios apresentados nas diversas tasquinhas 
geridas pelas principais associações da cidade. 

MOSTRA DO FOLAR DE PADERNE 

Fim de semana antes da Páscoa 

Local: Parque de estacionamento do Estádio João 
Campos - Paderne 

Evento que visa apresentar os folares tradicionais da Páscoa e que também contempla um programa de 
animação. 

PROVA DO FOLAR DA GUIA 

Domingo de Páscoa 

Local: Junto ao Polidesportivo do Guia  

Futebol Clube - Guia 

Evento que visa dar a provar aos visitantes, o maior folar da região. Este evento também contempla um 
programa de animação. 

FESTA DO FRANGO DA GUIA 
Agosto 

Local: Polidesportivo do Guia Futebol 

Festa que inclui espetáculos de variedades diários, onde o famoso frango da Guia está sempre presente. 
A duração é de 3 dias. Também inclui Mostra de Artesanato tradicional da região. 

FESTA DA SARDINHA DE OLHOS DE 
ÁGUA 

Agosto 

Local: Largo dos Pescadores de Olhos de Água 

A Festa tem uma duração de 3 dias e constitui uma oportunidade para saborear a famosa sardinha assada 
e assistir a espetáculos de variedades. 

MOSTRA DOS FRUTOS SECOS - 
PADERNE  

Setembro 

Local: Parque de estacionamento do Estádio João 
Campos, Paderne 

A Mostra Tradicional dos Frutos Secos está de regresso à Freguesia de Paderne com as tradicionais 
barraquinhas. O figo, a amêndoa, os bolos regionais e outras iguarias típicas da região vão estar em 
destaque no certame. 

Animação com música popular. 

 GRANDE MOSTRA VINHOS DE 
PORTUGAL 

Maio 

Local: Espaço Multiusos de Albufeira 

A Grande Mostra de Vinhos volta a trazer ao concelho produtores de vinho de todo o país, bem como 
hoteleiros e público em geral, com o objetivo de trocarem experiências, apreciarem e divulgarem a 
qualidade dos melhores vinhos produzidos em território nacional. 

CONCELHO:  Alcoutim 

Feira do Pão Quente e Queijo Fresco 
2º Domingo de março 

Local: Vaqueiros 

 

Organização: Junta de Freguesia de Vaqueiros 
 

Feira dos Doces d’ Avó 
6ª Feira e sábado de Páscoa 

Local: Cais da Vila de Alcoutim 
Organização: Câmara Municipal de Alcoutim 
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Feira da Perdiz 
2.º fim de semana de novembro (sábado e domingo) 

Local: Martim Longo 
Organização: Câmara Municipal de Alcoutim 

CONCELHO:  Aljezur 

Feira do Folar de Odeceixe 
Fim de semana da Páscoa 

Local: Odeceixe 

Evento que decorre por alturas da Páscoa, onde são apresentados os doces locais e o afamado Folar de 
Odeceixe, que tão sabiamente será executado por doceiras locais. A gastronomia estará presente para 
os mais “petisqueiros”, bem como uma vasta mostra de artesanato e produtos locais. 

Feira da Terra 
Sábados, nos meses de julho, agosto e setembro 

Local: Aljezur 

Feira de produtos locais com lugar no EMA (Espaço Multiusos de Aljezur), onde os participantes podem 
adquirir produtos naturais e de agricultura biológica, agroalimentares, como mel, enchidos ou a saborosa 
doçaria regional, e ainda produtos hortícolas e artesanato local e regional. 

Este certame tem como principal objetivo a promoção do artesanato, dos produtos agrícolas e de 
algumas atividades económicas que valorizam os costumes do Concelho de Aljezur potenciando, dessa 
forma, os valores culturais e sociais do concelho. 

Festival da batata doce de Aljezur 

Último fim-de-semana de novembro (sexta, sábado e 
domingo) 

 Local: Aljezur 

Evento com uma variada oferta gastronómica, street food e uma zona petisqueira na tenda exterior que 
abordará a batata-doce de Aljezur. A última edição apresentou propostas inovadoras que têm por base a 
batata-doce de Aljezur, nomeadamente o chocolate com batata-doce, um licor, uma compota, uma 
aguardente, um gelado, uma bebida quente e cervejas artesanais. 

Festival de Aljezur – Prazeres do Mar 
Junho 

 Local: Aljezur 
Festival onde os participantes podem usufruir de gastronomia local, música e entretenimento. 

CONCELHO:  Castro Marim 

Feira Terra de Maio 
Maio 

Local: Castro Marim 

Atividades permanentes do certame: 

• Feira de Produtos Tradicionais; 

• Concurso da Cabra de Raça Algarvia 

• Seminários e palestras sobre o mundo rural; 

• Ateliers gastronómicos como o Laboratório do Gosto; 

• Provas de Vinho; 

• Folclore e música tradicional portuguesa; 

• Ateliers infantis, jogos tradicionais e passeios de burro; 

• Espetáculos hípicos. 
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Festival Internacional do Caracol 
Julho 

Local: Revelim de St. António - Castro Marim 

Festival onde o participante pode apreciar caracóis confecionados no Algarve e em Portugal, assim como 
outras propostas da cozinha espanhola, francesa e marroquina. 

Festa da Cataplana 
Junho 

Local: Castro Marim 

Evento dinamizado pela Câmara Municipal de Castro Marim, em colaboração com os restaurantes da 
frente mar do concelho dedicado a um dos pratos algarvios mais apreciados, a Cataplana. 

A iniciativa pretende promover e fomentar a economia e a gastronomia locais, atraindo mais visitantes 
no início da época balnear. Os 14 restaurantes apresentam, pelo menos, dois tipos de cataplana, com 
preços atrativos e diferenciadores. Apesar da de marisco ser das cataplanas mais procuradas, os 
restaurantes preparam também cataplanas de polvo, bacalhau, tamboril, cabrito e lombinho de porco. 

CONCELHO:  Faro 

Festival do Marisco de Faro 
Agosto 

Local: Largo de São Francisco, Faro 

Festival onde os participantes podem degustar de uma grande variedade de pratos confecionados com 
diversos tipos de marisco. Integra espetáculos de música e entretenimento. 

Festival do Petisco Mediterrânico 
Setembro 

Local: Jardim da Alameda, Faro 

Dinamizado pela Associação Zenite Positivo com o apoio da Câmara Municipal de Faro, este evento visa 
oferecer aos participantes a oportunidade de degustar diferentes petiscos típicos da região. 
 

Feira do Folar de Montenegro 
Março 

Local: Montenegro 
Feira de mostra e degustação de Folares. 

CONCELHO:  Lagoa 

Semana de Gastronomia Portuguesa 
em Lagoa 

Junho 

Local: Lagoa - Recinto de Feiras e Exposições de 
Lagoa 

Mostra temática que promove a gastronomia nacional e conta com a presença de uma dúzia de 
restaurantes típicos, do Minho ao Algarve. Integra ainda uma feira de artesanato e animação ao vivo. 

FATACIL 
Agosto 

Local: Lagoa 

Maior feira de artesanato, turismo, agricultura, comércio e indústria, com entretenimento, espetáculos 
variados e gastronomia. 

CONCELHO:  Lagos 

Feira de Lagos – Concurso de Arte 
Doce 

Julho 

Local: Lagos 

Os participantes podem degustar de uma ampla variedade de doces tradicionais em forma de arte com 
entretenimento musical à noite. 
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Feira de Arte e Sabores 
Março 

Local: Portelas 

Os participantes podem degustar de uma ampla variedade de doces tradicionais em forma de arte com 
entretenimento musical à noite. 

CONCELHO:  Loulé 

Festa das Chouriças 
Janeiro 

Local: Querença 

Festa das chouriças, em honra de São Luís, protetor dos animais. 

Os participantes podem degustar a chouriça assada nos vários estabelecimentos de Querença. 

Feira do Chocolate 
Fevereiro 

Local: Mercado Municipal de Loulé 
Feira que conta com a presença dos mais prestigiados expositores de chocolate do nosso país. 

Festival do Vinho da Nave do Barão 
Março 

Local: Nave do Barão, EM 1184 entre Loulé e Salir 

Evento com prova de Vinhos do Algarve. Na edição de 2018 os vinhos representados foram: Adega do 
Cantor, Marquês dos Vales, Monte da Casteleja, Quinta da Tôr, Quinta da Penina, Quinta da Malaca. 

Decorre também o Concurso de Vinhos artesanais da região e a entrega de prémios aos viticultores 
concorrentes. Os participantes podem ainda degustar cozinha tradicional. 

Música ao vivo – Noite de fados. 

Festival da Cataplana 
Junho 

Local: Almancil 

Evento dinamizado pela Associação Empresarial de Almancil ao longo de todo o mês de junho. O 
principal objetivo desta iniciativa é enaltecer a riqueza gastronómica de Almancil, destacando-se a 
“cataplana”, promovendo um prato típico do Algarve, confecionado à base de produtos locais e regionais. 

Festival MED 
Junho 

Local: Loulé 

Os participantes podem degustar gastronomia tradicional, assistir a espetáculos de música do 
mediterrâneo e artesanato. 

Feira da Serra de Inverno 

Dezembro 

Local: Pavilhão EXPO Algarve – NERA – Zona 
Industrial de Loulé 

Evento que tem por principal objetivo dar a conhecer aos visitantes a diversidade e cultura popular das 
freguesias serranas da Serra do Caldeirão. 

Através do seu artesanato, produtos, especialidades culinárias, etnografia e tradições. Paralelamente às 
zonas de exposição e comercialização, a Feira conta ainda com um espaço de animação infantil, 
espetáculos musicais diários, trabalho ao vivo, tasquinhas com petiscos regionais e exposições temáticas 
relacionadas com o interior e o mundo rural algarvio. 

Feira da Montanha 
Dezembro 

Local: Loulé 

Festival onde os participantes podem descobrir a diversidade e cultura popular das freguesias da Serra 
do Caldeirão e conhecer de perto produtos locais, artesanato, gastronomia, etnografia e tradições das 
regiões da montanha. 
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CONCELHO:  Monchique 

Feira dos Enchidos 
Março 

Local: Monchique 

Feira onde participam unidades de produção de enchidos e de cozinhas tradicionais, conferem ao evento 
a genuinidade de sabores e saberes. 

Para além da gastronomia, o artesanato tem também uma forte presença, havendo ainda stands 
dedicados à doçaria, medronho, pão e outros produtos, gerando assim um evento que agrega outras 
atividades económicas. 

Feira do Presunto 
Julho 

Local: Monchique 
Feira onde os participantes podem provar o presunto do concelho, o medronho e outros produtos locais. 

Festa do Medronho 

 

Julho 

Local: Alferce 

Certame que se realiza na freguesia do Alferce e que conta com os melhores ingredientes que a Serra tem 
de melhor para oferecer, Medronho, Produtos Locais, Porco no Espeto e Artesanato. 

Feira das Hortas  
Junho/Julho 

Local: Monchique 

O evento tem como objetivos principais promover e divulgar a agricultura familiar de Monchique e os 
seus produtos agrícolas, nomeadamente hortifruticultura. 

Para o efeito, toda a produção agrícola do concelho estará representada nesta feira, incluindo, além das 
batatas, as couves, os legumes e as frutas da época, os pequenos animais de produção caseira. 

Feira do Artesanato e Produtos 
Locais e Dia da gastronomia  

“Molha o Bico e Rapa o tacho” 

Último domingo de agosto 

Local: Marmelete 

Organizado pela Junta de Freguesia de Marmelete, esta consiste na exposição e venda de artesanato 
(com artesãos a trabalhar ao vivo) e de produtos locais (doçaria, mel, enchidos tradicionais, aguardente 
de medronho e melosa). 

Conta sempre com muita animação musical. 

Festa da Castanha/Magusto  

Novembro 

Local: - Realiza se em todas as freguesias de 
Monchique 

Este acontecimento pretende reviver uma tradição muito antiga. Trata-se de um enorme magusto 
repleto de animação e regado com água-pé, aguardente de medronho e melosa. Atrai à aldeia inúmeras 
pessoas, muitas delas naturais de Monchique que residem fora do concelho e que aproveitam para matar 
saudades e rever os familiares e amigos. 

Jornada do Medronho 
Novembro 

Local: Monchique 
Evento que junta um congresso, show cooking, cocktails, exposições, entre outros. 

Monchique Serra Natal  
Dezembro 

Local: Monchique 

Durante o mês de dezembro decorrem diversas atividades, como o Mercadinho de Natal, a Mostra 
Gastronómica e animação infantil. As ruas estão vestidas com cores de Natal. Realiza-se ainda o 
Mercadinho de Natal com artesanato tradicional, novas criações e produtos alimentares. 

Mostra Gastronómica de Natal “Sabores de Monchique”, onde os participantes podem encontrar e 
saborear, nos restaurantes aderentes a gastronomia tradicional da região.        
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CONCELHO:  Olhão 

Vila das Amêijoas 
Abril 

Local: Olhão 

Evento que visa apresentar uma tradição antiga da cidade de Olhão, onde os pescadores comiam as 
amêijoas cozinhadas na pedra, forma mais pura e autêntica de comer amêijoas, ao natural, sem qualquer 
tempero, apenas com um pouco de calor. 

Este evento é dinamizado pela Formosa – Cooperativa de Viveiristas da Ria Formosa que desta forma 
mantém viva a tradição das gentes da terra. 

Festival do Marisco 
Agosto 

Local: Olhão 

Festival onde os participantes podem degustar uma grande variedade de pratos confecionados com 
diversos tipos de marisco. Integra espetáculos de música e entretenimento. 

CONCELHO:  Tavira 

Festival da Gastronomia da Serrana 
Março e Abril 

Local: Tavira 

Festival promovido pela Câmara Municipal de Tavira, em colaboração com as Juntas de Freguesia da 
Conceição e Santa Catarina da Fonte do Bispo, em seis restaurantes do concelho.  

Restaurantes aderentes em 2018: Cantinho da Serra (Bemparece - Sta Catarina da Fonte do Bispo), O 
Constantino (Montes e Lagares - Sta Catarina da Fonte do Bispo), Monte Velho (Umbria - Sta Catarina da 
Fonte do Bispo), Herdade da Corte (Corte), A Mesa do Cume (Alcaria do Cume), Fernanda (Corte - 
Freguesia da Conceição). 

Festival Gastronomia do Mar 
Maio 

Local: Tavira 

Festival promovido pela Câmara Municipal de Tavira, em colaboração com as Juntas de Freguesia da 
Conceição e Santa Catarina da Fonte do Bispo, em seis restaurantes do concelho.  

Restaurantes aderentes em 2018: Cantinho da Serra (Bemparece - Sta Catarina da Fonte do Bispo), O 
Constantino (Montes e Lagares - Sta Catarina da Fonte do Bispo), Monte Velho (Umbria - Sta Catarina da 
Fonte do Bispo), Herdade da Corte (Corte), A Mesa do Cume (Alcaria do Cume), Fernanda (Corte - 
Freguesia da Conceição). 

CONCELHO:  Portimão 

Festival da Sardinha 
Agosto 

Local: Portimão 

Festival onde os participantes podem degustar sardinhas assadas, assistir a espetáculos de música ao 
vivo e entretenimento. 
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Algarve num copo 
Março 

Local: Portimão 

Iniciativa da Teia D’Impulsos que conta com o apoio da Câmara Municipal de Portimão, da Junta de 
Freguesia de Portimão e da Comissão Vitivinícola do Algarve. 

O evento decorre em espaços de restauração localizados na cidade de Portimão, com o intuito de 
promover os Vinhos do Algarve, dinamizar a restauração e fomentar a animação social e cultural da 
cidade. 

Cada estabelecimento aderente servirá a partir das 18h00 um copo de um Vinho do Algarve 
acompanhado por um petisco surpresa, podendo este variar diariamente.  

CONCELHO:  Silves 

Jazz nas Adegas 
Entre janeiro e abril 

Local: Adegas do concelho de Silves 

Evento promovido pela Câmara Municipal de Silves e que integra a programação cultural 365 Algarve. 

Esta iniciativa pretende dinamizar culturalmente os locais onde se produzem os Vinhos de Silves, numa 
simbiose entre o vinho, o seu produtor e a música, proporcionando uma experiência única ao público, em 
locais pouco usuais para a apresentação de um concerto de Jazz. 

Festival da Caldeirada e do Mar 
Junho 

Local: Armação de Pêra 

Evento promovido pelo Município de Silves, que conta com a participação de restaurantes locais que irão 
apresentar diversas sugestões de caldeirada e pratos com os vários sabores do mar. 

Semana Gastronómica de Messines 
Dezembro 

Local: Messines 

Evento dinamizado pela Junta de Freguesia de S. Bartolomeu de Messines, onde se pretende promover 
a gastronomia local e incentivar a produção e utilização dos produtos regionais, dinamizando deste modo 
a economia local. 

CONCELHO:  São Brás de Alportel 

Feira da Serra 
Julho 

Local: São Brás de Alportel 

Festival de sons, cores, saberes e sabores genuínos da serra e do interior e mostra das suas tradições, do 
seu artesanato, da sua gastronomia, das suas danças e cantares. 

CONCELHO:  Vila do Bispo 

AGROEXPO 
Outubro 

Local: Vila do Bispo 

Feira de atividades económicas, turismo, gastronomia, artesanato e pecuária, com entretenimento e 
espetáculos musicais. 
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ANEXO 5 – LISTA DE STAKEHOLDERS – GRUPO A – FEIRAS DE TURISMO, GASTRONOMIA, CULINÁRIA E ENOLOGIA (Nacionais e Internacionais) 

CATEGORIAS: FEIRAS EM PORTUGAL 

NOME CONTATOS INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Feira da Gastronomia 
http://www.feiradegastronomia.com/ 

Vila do Conde 
Próxima edição: 17 a 26 de Agosto 2018 

A Feira de Gastronomia de Vila do Conde é um roteiro gastronómico que permite 
percorrer as diferentes regiões do país, já que sete restaurantes garantem qualidade e 
diversidade, mas também as “petisqueiras” que asseguram o colorido de sabores e 
aromas e os cerca de 70 stands instalados nos 11 mil metros quadrados do recinto, com 
uma multiplicidade da oferta de produtos para todos os gostos, não faltando uma 
livraria exclusivamente dedicada à gastronomia. 

Alimentaria e Horexpo 
http://alimentariahorexpo.fil.pt/ 

FIL Lisboa 
Próxima edição: 7 a 9 de abril de 2019 

Feira que tem como objetivo reunir num único espaço a oferta comercial dos salões 
Alimentaria Lisboa, Horexpo e Tecnoalimentaria. 
Alimentos e bebidas, equipamentos, mobiliário e têxtil para o setor HORECA (Hotelaria, 
Restauração e Catering) e tecnologia para a indústria alimentar e vendas são algumas 
das muitas propostas que esta feira levará aos profissionais do sector 

SISAB 
Salão Internacional do Setor Alimentar e Bebidas 

https://www.sisab.pt/ 

Pavilhão Atlântico, Lisboa 
Última edição: 12 a 14 de fevereiro de 2018 

Grande plataforma de negócios para o setor de alimentos e bebidas. Acontece 
anualmente em Portugal e reúne cerca de 400 empresas e marcas líderes em seus 
segmentos, de Portugal e de outros países visitantes, que mostram a um público 
profissional seus últimos lançamentos em produtos e serviços. 
Junto com a exposição dos melhores produtos portugueses, o evento traz degustações, 
espaços de networking e área de negócios. 

CATEGORIAS: FEIRAS NA ALEMANHA 

NOME CONTATOS INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

ITB - Berlin 
https://www.itb-berlin.de/en/ 

 
Messe Berlin GmbH 
+49 (0)30 3038-5555 

itb@messe-berlin.de / central@messe-berlin.de 
Próxima edição: 6 a 10 de março de 2019 

 

Feira de turismo com grande destaque internacional. 

CATEGORIAS: FEIRAS NO REINO UNIDO 

NOME CONTATOS INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

WORLD TRAVEL MARKET 
http://www.wtm.com 

 
ExCel London - Royal Victoria Dock, 1 Western 

Gateway, London E16 1XL, Reino Unido 
Próxima edição: 5 a 7 novembro de 2018 

Feira Internacional de grande importância no setor do turismo. 
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CATEGORIAS: FEIRAS EM FRANÇA 

NOME CONTATOS INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

SALON DES VINS D'AUXERRE 
http://www.salon-

vindefrance.com/auxerre/accueil.php 

Auxerre Congrexpo 
Auxerre (França) 

Próxima edição: 16 a 18 de março de 2018 

Evento que reúne vinhos e produtos locais, com a representação de mais de 100 
produtores/agricultores.  
Os visitantes podem degustar e conhecer de perto novos vinhos, conversar com 
produtores e estabelecer contatos. 

SALON VINS ET TERROIRS 
http://www.salon-vins-terroirs-toulouse.com/ 

Parc des Expositions de Toulouse 
Toulouse (França) 

Próxima edição: 16 a 18 de março de 2018 

Os Vinhos & Salon Terroirs é uma oportunidade única para descobrir ou redescobrir 
produtos genuínos e de qualidade. 
Mostra de produtores independentes que pretendem partilhar a sua paixão.  
O Salon Vins et Terroirs é o lugar ideal para estabelecer contatos com os produtores 
independentes e beneficiar dos seus conselhos. 

ENVIES CULINAIRES 
https://www.envies-culinaires.com/fr 

Lille Grand Palais 
Lille (França) 

Última edição: 9 a 12 de novembro de 2017 

Evento que se apresenta com um ponto de encontro entre aqueles que desejam 
descobrir os produtos, mas também ver os chefs fazem as suas demonstrações. 
São apresentados no evento, mostras de comida de festa, salgados, bebidas com 
açúcar, laticínios, produtos orgânicos, alimentos finos, cozinha contemporânea, entre 
outros. 
Decorrem durante o evento várias oficinas de enologia, oficinas de culinária e 
concursos, como o Grande Prémio de França de utensílios de mesa e o Campeonato de 
França dos chefs amadores. 

CATEGORIAS: FEIRAS NA HOLANDA 

NOME CONTATOS INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

TASTE OF AMSTERDAM 
http://www.tasteofamsterdam.com/ 

Amstelpark 1083 Amsterdam,  
Organizado por RARE 

020 3038860 
info@rare.nl 

Próxima edição: 1 a 3 junho 2018 

Feira de cozinha de alta qualidade oferecida na cidade de Amsterdão. O visitante 
poderá encontrar os principais chefs e provar pratos de restaurantes famosos. 
Taste of Amstrerdam é um evento que teve o seu início em Londres e depois disso já 
percorreu 22 cidades internacionais. 

Bellavita Expo, Amsterdam 
http://www.bellavita.com/gb/amsterdam-- 

RAI International Exhibition and Congress 
Centre Europaplein 22, Amsterdam (Holanda) 

Organizado por QUIRIS MEDIA 
Última edição: 8 a 10 janeiro 2018. 

Maior evento dedicado à gastronomia e enologia italiana no Benelux. Desde 2018 este 
evento juntou-se à Horecava, uma Feira Internacional para profissionais do setor das 
comidas e bebidas que acolhe mais de 66.000 visitantes. 

VakantieBeurs 
http://www.vakantiebeurs.nl/nl-NL/Bezoeker.aspx 

Royal Dutch Jaarbeurs,  
Utrecht (Holanda) 

Última edição: 10 a 14de janeiro de 2018 

Feira de turismo dinamizada para expor os diferentes serviços relacionados com o 
turismo e as viagens, uma boa oportunidade para que as empresas encontrem novos 
fornecedores, conheçam clientes, promovam o seu negócio, apresentem e vendam 
seus produtos. 
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CATEGORIAS: FEIRAS EM ESPANHA 

NOME CONTATOS INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

FREE FROM FOOD EXPO 
http://www.freefromfoodexpo.com/ 

Fira Barcelona - Gran Vía Barcelona (Espanha) 
Próxima edição: 16 a 17 maio 2018 

Exposição e conferência de comércio internacional mais procurada para a região 
nórdica. 

SALÓN DE GOURMETS 
https://www.gourmets.net/salon/ 

Ifema Feria de Madrid 
Madrid (Espanha) 

Organizado por: Grupo Gourmets 
Aniceto Marinas,92 - 28008 Madrid 

+34 915 489 651 
Próxima edição: 7 a 10 maio 2018 

Ponto de encontro entre fabricantes de produtos delicatessen. Referência de qualidade 
para a gastronomia europeia. Ao longo do evento o visitante pode assistir a 
apresentações de produtos, concursos, mesas redondas e mostras, entre outras 
atividades. Desde 1999 a feira inclui o Salão de Sentidos com a intenção de levar ao 
público profissional os produtos exibidos no Salão Internacional do Clube de Gourmets. 

GASTRÓNOMA 
http://gastronoma.feriavalencia.com/ 

Feria Valencia Avenida de las ferias s/n, 
 Valencia (Espanha) 

Última edição: 4 a 6 novembro 2017 

Grande evento de gastronomia que congrega Chefs, fabricantes, distribuidores, 
pequenos comerciantes e artesãos, que desta forma posicionam Valencia na rota da 
cultura gastronómica. Uma mostra pensada para que os profissionais da gastronomia e 
o público gourmet possa degustar diferentes pratos típicos, aprender técnicas culinárias 
em workshops, participar em debates, entre outros. 

FIRATAST 
https://www.facebook.com/FiratastGirona/ 

Recinte Firal de Girona Pg. de la Devesa, 34-36 
17001 Girona (Espanha) 

+34 972 21 32 34 
Última edição:  de 12 a 15 outubro 2017 

Evento que pretende difundir os produtos alimentares da província de Girona e toda a 
componente culinária que daí deriva. 
O programa do evento conta com workshops, cursos e seminários de cozinha e na 
degustação de pratos confecionados por restaurantes da região.   

EXPO FOODSERVICE 
http://www.expofoodservice.com/ 

Organizado por Ediciones y Estudios S.L. 
C/Enrique Larreta 5, 1º - 28036 Madrid 

+34 913 159 845 
Última edição: 13 a 14 Setembro 2017 

Esta é uma feira profissional para o setor alimentar. 

FERIA DEL VINO Y ALIMENTACIÓN 
MEDITERRÁNEA 

http://www.feriadelvinoydo.com/actividades.php 

Palacio de Congresos y Exposiciones de la Costa 
del Sol Calle México 6, Malaga (Espanha) 

Última edição: 28 a 30 novembro 2015 

 
Evento onde se reúnem enólogos, sommeliers, profissionais da restauração e da 
hotelaria e amantes do vinho e da comida gourmet. 
Estão presentes as principais bodegas espanholas e empresas produtoras de alimentos 
com Denominação de Origem (D.O.), para apresentar as suas novidades e participar nas 
degustações, conferências, cursos e concursos organizados por esta feira. 
 

EXPOVACACIONES 
http://expovacaciones.bilbaoexhibitioncentre.com/ 

BEC Bilbao Exhibition Centre 
Ronda de Azkue 1, 48902 Ansio-Barakaldo 

Bilbao (Espanha) 
+34 94 404 00 00 

bec@bec.eu 
Próxima edição: 4 a 6 maio 2018 

 

Feira internacional de turismo que visa promover destinos turísticos no País Basco. 

https://www.gourmets.net/salon/#map-gourmets
tel:915%20489%20651
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CATEGORIAS: EVENTOS ITINERANTES  

NOME CONTATOS INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

GALICIAN GOURMET EXTRAVAGANZA 
http://gourmetextravaganza.com/expo/ 

Contatos só por mensagem através do site. 

Feira internacional que decorre em várias cidades do mundo (Doha no Qatar, 
Singapura, Nova Iorque nos EUA, Seoul na Coreia do Sul, Mombai na Índia e Shenzhen 
na China) com o objetivo de promover a cultura culinária e enológica de Espanha.  
Participam neste evento chefs espanhóis, empresas de vinhos, empresas de alimentos 
artesanais, que ao longo de quatro dias apresentam diferentes propostas 
gastronómicas e enológicas, com degustação de tapas, paelhas e outros pratos típicos 
de Espanha, acompanhados por provas de vinhos e de bebidas espirituosas. 
 

Fonte: https://www.nfeiras.com/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nfeiras.com/
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ANEXO 6 – LISTA DE STAKEHOLDERS – GRUPO A - ESPAÇOS DE RESTAURAÇÃO 

NOME CONTATOS INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

QUINTA DO MARCO 
http://www.hotelquintadomarco.com/pt/experien

cias/ 

Sítio do Marco, 632/A 

Santa Catarina da Fonte do Bispo - Tavira 

+351 281 971 500 

✓ O restaurante merece uma visita só por si e conta com 40 lugares no interior e 30 
numa esplanada que o irá proteger dos elementos sem sacrificar a maravilhosa vista. 

✓ O seu cardápio inspirado nas tradições brinda aos seus clientes pratos típicos, como 
por exemplo: Salada de estupeta de atum com bouquet de alfaces e tiborna de alho; 
Camarão frito à algarvia com alho e laranja; Ameijoas à Bulhão Pato; Aveludado de 
coentros com amêijoas da ria formosa; Gaspacho com muxama de atum e crutons de 
alho; Arroz de polvo à algarvia; Cataplana algarvia de peixe e marisco (entre muitas 
outras iguarias) 

QUINTA DO MEL 
http://www.quintadomel.com/ 

Apartado 6080 8201-925 Olhos D'Água Albufeira 
+351 289 543 674 / +351 966 082 524 

✓ Esta unidade hoteleira inclui um restaurante aberto ao público em geral onde se 
valoriza a gastronomia tradicional e mediterrânica, Seja em modo degustação de 
petiscos e tapas ou de refeições completas, o menu é extremamente variado e 
confecionado com matérias primas de grande qualidade, na sua maioria produzidas 
na quinta. 

COMPANHIA DAS CULTURAS 
http://companhiadasculturas.com/pt/eventos/wor

kshops/ 

Fazenda S. Bartolomeu, Rua do monte grande 
8950-270 Castro Marim 

+351 281 957 062 / +351 960 362 927 

✓ Esta unidade hoteleira inclui restaurante para os seus hóspedes, mas está aberto ao 
público em geral unicamente sob reserva prévia. 

✓ Das 19:00 às 22:00 servem petiscaria: dos petiscos da taberna ao tapear andaluz 
criam um mundo de sabores que conjugam a tradição popular dos dois lados da 
fronteira com a excelência dos produtos locais e um apuro ilustrado. 

✓ Encerra à 2ª e 3ª feira. Sob marcação. 

QUINTA DO BARRADAS 
ROTAS SECULARES - UNIPESSOAL, LDA 

http://www.qds.pt/ 

Quinta do Barradas - Sítio da Venda Nova, Caixa 
Postal 604  

8300-054 Silves 
+351 282 443 308 / +351 961 657 357 

 

✓ Esta quinta, para além de produzir vinho de excelente qualidade detém o conceituado 
restaurante O Barradas, uma casa de campo convertida gerida por Luís Pequeno e a 
sua esposa alemã Andrea. A encantadora área de refeições do jardim exterior ou o 
terraço coberto do jardim são o cenário perfeito para uma noite quente. No interior, 
a acolhedora lareira é ideal naquelas noites mais frias. Baseada em pratos tradicionais 
portugueses com um toque pessoal e contemporâneo, utilizando apenas os melhores 
ingredientes locais, destaca-se o tradicional peixe assado selvagem e a excelente 
carne de vitela Mirandesa, servida com molho picante de figo. 

QUINTA DAS BARRADAS 
http://www.quintadasbarradas.com/pt/ 

8600-255 Odiáxere / Lagos 
+351 282 770 200 

info@quintadasbarradas.com 

✓ O restaurante da Quinta está localizado na antiga adega da casa de campo. 
Diariamente servem o pequeno-almoço e snacks, no entanto, durante a temporada 
alta servem jantares. De julho a setembro, realizam ainda um magnífico Churrasco, 
uma vez por semana. As instalações do restaurante podem ser reservadas para festas 
e eventos privados. O restaurante está disponível para os clientes em geral. 
 

mailto:info@quintadasbarradas.com
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ALDEIA DA PEDRALVA 
http://www.aldeiadapedralva.com/hotel-

overview.html 
 

Rua de Baixo – Casa da Pedralva  
8650-401 Vila do Bispo 

+351 282639342 
reservas@aldeiadapedralva.com 

✓ Integrado na Aldeia da Pedralva, o Restaurante "Sitio da Pedralva" é uma paragem 
gastronómica obrigatória na Costa Vicentina.  

✓ O seu menu inclui pratos típicos da região tendo como especialidades o Bacalhau no 
Pão à moda da Pedralva e o Carré de Borrego com Puré de Batata Doce. Proporciona 
também alternativas vegetarianas. 

✓ O estabelecimento está disponível para o público em geral. 

VILA MONTE 
http://www.vilamonte.com/vilamonte 

Sitio dos Caliços, Moncarapacho, Olhão 
8700-069 Moncarapacho Algarve 

+ 351 289 790 790 
info@vilamonte.com 

✓ O Vila Monte Farm House inclui 2 restaurantes abertos ao público em geral que 
apresentam dois conceitos distintos: 

✓ Restaurante à Terra - Restaurante de cozinha caseira, deliciosa, saudável e rústica. 
Tem por base um conceito de partilha e serviço contínuo e usa vários ingredientes 
locais na sua base como: azeite, flor de sal, figos, alfarrobas, laranjas, cogumelos, 
beringelas, tomates, coentros, entre outros. O forno a lenha e o Josper são os “atores 
principais”. 

✓ Restaurante Laranjal - Cozinha elegante e criativa ao estilo Mediterrânico, com 
influências algarvias e sabores da Ria Formosa. É o lugar ideal para desfrutar de um 
jantar de fim de tarde e vislumbrar o pôr do sol algarvio. 
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ANEXO 7 – LISTA DE STAKEHOLDERS – GRUPO B - ALOJAMENTOS 

NOME MORADA OBSERVAÇÕES 

QUINTA DAS ALAGOAS 
http://quintadasalagoas.com/ 

Estrada Municipal 527 (EM527), 65-X, 8600-101 
Lagos 

+351 924 204 343 

A Quinta oferece cinco quartos em regime de Alojamento Local, para além de 5 estúdios. 
Este estabelecimento oferece ainda atividades culturais e agrícolas variadas aos seus 
hospedes. 

MONTE DA CASTELEJA de 
GUILLAUME ABEL LUÍS LEROUX 
http://www.montecasteleja.com/ 

Quinta da Casteleja, Caixa Postal 3002-I 
8600-317 Paul-Sargaçal - Lagos 

+351 282 798 408 / +351 917 829 059 

Possui acomodações rústicas com quartos duplos com casa de banho privativa, todos 
com janela para a varanda e com vista para o vale, vinhas e montanhas. Tem também 
um apartamento independente com quarto de casal e sala separada, com kitchenette e 
dois sofás cama. 

QUINTA DAS BARRADAS 
http://www.quintadasbarradas.com/pt/ 

8600-255 Odiaxere / Lagos 
+351 282 770 200 

info@quintadasbarradas.com 

Hotel rural com 18 quartos duplos, rústicos, típicos das casas de campo, possui 
restaurante típico, jardins coloridos, piscina natural, criação de pequenos animais, 
cultivo de vegetais e muito mais. 

CASA BELA MOURA 
http://casabelamoura.com/old/ 

Estrada de Porches - Alporchinhos, 8400-450 Lagoa, 
+351 282 313422 / +351 91 8031800 

Hotel de charme de 4 estrelas. Com capacidade para 30 pessoas e sem restaurante. 

QUINTA DO MEL 
http://www.quintadomel.com/ 

Apartado 6080 8201-925 Olhos D'Água - Albufeira 
+351 289 543 674 / +351 966 082 524 

Esta unidade de Agroturismo resulta da recuperação do edifício centenário. Tem 10 
quartos. 

QUINTA DA CEBOLA VERMELHA 
https://www.quintadacebolavermelha.com/en/bouti

que-hotel-algarve-portugal/ 

P.O Box 2141, 8100-070 Boliqueime 
+351 289 363680 

Boutique hotel criado em 2002, com 9 quartos, decorados com um estilo único, 
rodeados por terraços sombreados, com vista para os campos e jardins. 

QUINTA DO FREIXO 
http://www.quintadofreixo.org/ 

Quinta do Freixo - Benafim - Loulé 
8100-352 Benafim 
+351 289 472 185 

Unidade de alojamento composta por 4 quartos duplos, 4 quartos duplos com 
antecâmara e 2 suites, tendo capacidade para albergar 24 pessoas. Esta unidade de 
agroturismo é complementada por uma série de atividades de animação dando aos seus 
clientes a oportunidade de praticar um pouco de desporto ou assistir e participar nas 
atividades da exploração. 

MONTE DA RIBEIRA - AGROTURISMO 
https://www.montedaribeira.com/pt/ 

Sitio Azinhal e Amendoeira, C.P. 80X 
8005 – 414 Estoi, Faro 

+351 967 661 425 / +351 917 871 225 

Esta unidade de alojamento dispõe de 2 quartos duplos, 4 apartamentos T1 e 2 
apartamentos T2. Todas as tipologias de acomodação incluem cesta de pequeno-
almoço tradicional com produtos regionais e frutas da época, de forma a proporcionar 
aos hóspedes todo o sabor e tradição, a adquirir junto da receção entre as 8:30 e as 10:00 
horas todas as manhãs. 

CASA MODESTA 
http://www.casamodesta.pt 

Quatrim do Sul, 8700-128 Olhão 
+351 964 738 824 / +351 289 701 096 

Alojamento com nove quartos e pátios privados. E ainda a horta biológica, o jardim e o 
solário, onde o tempo corre ao ritmo das marés. Esta é uma casa de família que se abre 
ao turismo, numa terra quase desconhecida, virada para o mar, no coração do Parque 
Natural da Ria Formosa, onde se assistimos à migração das aves, à prática dos 
mariscadores, à recolha do sal. 
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MONTE DO ÁLAMO 
http://www.montedoalamo.net 

Poço do Álamo 111-z 

8800-254 Tavira 

Tel: +351 281 098 209 

Alojamento situado no concelho de Tavira, que possui diversas atividades, tais como 
workshops, aulas de cozinha, passeios pedestres, de bicicleta, barco ou kayak, aulas de 
dança, yoga e visitas a produtores locais. 

QUINTA DO MARCO 
http://www.hotelquintadomarco.com/pt/experienci

as/ 

Sítio do Marco, 632/A 

Santa Catarina da Fonte do Bispo - Tavira 

+351 281 971 500 

O Hotel Rural localizado na Serra Algarvia, proporciona aos seus hóspedes toda uma 
experiência memorável, o relaxamento e silêncio que só a natureza pode oferecer, ao 
mesmo tempo que permite desenvolver atividades ecológicas e desportivas bem como 
participar na confeção de pratos tradicionais. 

COMPANHIA DAS CULTURAS 
http://companhiadasculturas.com/pt/eventos/works

hops/ 

Fazenda S. Bartolomeu, Rua do monte grande 
8950-270 Castro Marim 

+351 281 957 062 / +351 960 362 927 

Alojamento com 9 quartos [2 suites, 4 duplos, 3 twins] e 4 apartamentos, resultado da 
recuperação da antiga Casa Agrícola onde prevalece a cal, o cimento afagado e a cortiça. 

QUINTA DA FORNALHA 
http://www.quinta-da-fornalha.com/ 

Quinta da Fornalha - 8950-186 Castro Marim 
+351 917107147 / +351 919889366 / +351 281541733 

Quinta da Fornalha dispõe de varias unidades de alojamento, três T0, um T1, dois T2, 
um T3 e ainda uma casa extra. Esta quinta recupera a cultura tradicional algarvia da 
produção agrícola e proporciona ao visitante acomodações tradicionais recuperadas, 
experiências de participação no fabrico natural de produtos biológicos certificados assim 
como comunhão com a fauna e flora locais. 

BURRO VILLE 
https://www.burroville.com/ 

Sítio do Descampadinho, Cp 515z 
8500-163 Mexilhoeira Grande 

Portimão 
+351 915 349 970 

reservas@burroville.com 

Alojamento turístico situado no barrocal algarvio, constituído por 7 casas (seis T1 e um 
T2) que mantêm a arquitetura rural, adquirindo traços e conforto contemporâneos, de 
acordo com princípios de sustentabilidade, ergonomia e funcionalidade. É importante 
salientar que todas as Casas do projeto Burro Ville e os espaços comuns são acessíveis a 
pessoas com mobilidade reduzida. Esta quinta tem a particularidade de contribuir para 
a preservação dos burros mirandeses, espécie em risco de extinção, permitindo o 
contato e passeios com os mesmos. 

ALDEIA DA PEDRALVA 
http://www.aldeiadapedralva.com/hotel-

overview.html 

Rua de Baixo – Casa da Pedralva  
8650-401 Vila do Bispo 

+351 282639342 
reservas@aldeiadapedralva.com 

Esta é uma aldeia rural que foi recuperada urbanisticamente, mantendo a traça e o 
espírito das antigas aldeias. Este espaço conta com 24 Casas de Campo em atividade 
turística, um restaurante típico “Sitio da Pedralva” com o seu Café Central, várias áreas 
comuns como a piscina, zona do forno da aldeia ou a estação de lavagem de bicicletas. 
Possui também um centro de Atividades com 32 bicicletas e mais de 300 km de trilhos 
de Mountain Bike, escola de surf, material de caminhada, cursos de mergulho entre 
muitas outras atividades de natureza. 

VILA MONTE 
http://www.vilamonte.com/vilamonte 

Sítio dos Caliços, Moncarapacho, Olhão 
8700-069 Moncarapacho Algarve 

+ 351 289 790 790 
info@vilamonte.com 

Farm House constituída por diferentes edifícios em que cada quarto tem caraterísticas e 
ambientes únicos. Possui 21 habitações de diferentes tipologias. Este alojamento 
permite aos seus clientes desfrutar de várias experiências culinárias e de lazer. 

QUINTA DA LUA 
http://www.quintadalua.com.pt/?lang=pt 

Bernardinheiro 1622-X,8800-513 Tavira 

+351 964 696 417 

quintadalua@quintadalua.com.pt 

Alojamento situado entre vinhedos e laranjas, numa zona agrícola protegida, perto de 
praias e de campos de golfe. A Quinta é composta por 2 suites e 6 quartos duplos. 
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ANEXO 8 – LISTA DE STAKEHOLDERS – GRUPO B - AGÊNCIAS DE VIAGENS E OPERADORES TURÍSTICOS 

CATEGORIA:  AGÊNCIAS DE VIAGENS  E OPERADORES TURÍSTICOS 

NOME MORADA OBSERVAÇÕES 

PROACTIVETUR 
http://proactivetur.pt/pt/home  

Rua de Portugal nº 35 - 8100-554 Loulé 
+351 289 416 198 

mail@proactivetur.pt 

 
Agência de viagens especializada em ecoturismo e turismo criativo no Algarve e 
também em serviços de consultoria para o desenvolvimento local. Desenvolve 
programas de caminhadas, observação de aves, experiências criativas em torno da 
cultura local e atividades de convívio com as aldeias. Estão comprometidos com a 
produção local, o empreendedorismo comunitário e a preservação do património. 
Trabalha com uma rede alargada de parceiros locais, contribuindo para a preservação 
das infraestruturas (Via Algarviana e Rota Vicentina). Gestor do projeto TASA. 
 

VINITUR  
DMC e Operador Turístico 

www.vinitur.com  

Rua Afonso Cordeiro, 679, 3K  
4450-007 Matosinhos 

+351 229 399 410 
info@vinitur.com 

 
DMC e Operador turístico dedicado a programas de turismo personalizados em torno do 
vinho, da gastronomia e da cultura em Portugal e Espanha. Dispõe de serviços para 
grupos especiais, clientes corporativos, viagens gourmet e de luxo eu incluem a 
organização de itinerários exclusivos que integram atividades culturais, gastronómicas 
e enológicas, experiências gourmet, incentivos, reuniões e eventos.  
Agência portuguesa que integra a rede mundial Great Wine Capitals Network. 
 

DOMITUR 
http://www.domitur.pt/pt/  

AV. 16 de Junho Nº33 Loja A/B  
8700-311 Olhão 

+351 289 710 120 
aleal@domitur.pt 

DMC, organiza diversos serviços de apoio aos turistas que se encontram de férias no 
Algarve (transfers, alojamento, excursões, eventos, incentivos, entre outros). 

ROTATUR  
http://www.rotatur.pt  

Estrada do Aeroporto, Edifício Rotatur, Ap.2077, 
Montenegro, 8006-901 Faro 

+351 289 810 100 
rotatur@rotatur.pt 

 
Operador Turístico que organiza inúmeras excursões e programas diversificados, de 
entre os quais:  

✓ Cork & Olive secrets (São Brás de Alportel)   
✓ Flavours & traditions (São Brás de Alportel) 
✓ Algarve landescapes & winery (Porches e Quinta dos Vales) 
✓ Fishermen Islands and Ria Formosa  

 

 
 

http://proactivetur.pt/pt/home
https://www.bookculinaryvacations.com/conrad-algarve/7-days-conrad-algarve-culinary-holidays-in-portugal
http://www.vinitur.com/
mailto:info@vinitur.com
http://www.domitur.pt/pt/
http://www.rotatur.pt/
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ANEXO 9 – LISTA DE STAKEHOLDERS – GRUPO B - AGREGADORES DE PROGRAMAS DE TURISMO CULINÁRIO E ENOLÓGICO 

AGREGADOR CONTATOS INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

BOOK CULINARY VACATIONS 
 

https://www.bookculinaryvacations.com 

Singel 542, 1017 AZ Amsterdam, The Netherlands 
 

   +1 (213) 344-4290 - United States (California) 
service@BookCulinaryVacations.com 

Agregador especializado em programas de turismo culinário e enológico que oferece 
mais de 850 programas de cerca de 361 organizadores, em 267 destinos do mundo. 
Nos vários programas em oferta podemos encontrar: 
✓ Cooking holidays 
✓ Food tours 
✓ Professional culinary courses 
✓ Wine holidays and Wine tasting 
✓ All budget culinary vacations 
✓ All luxury culinary vacations 
✓ All-inclusive cooking vacations 
✓ BBQ camps 
✓ Champagne tours 
✓ Cheese making vacations 
✓ Chocolate vacations 
✓ Culinary and culture vacations 
✓ Culinary and cycling holidays 
✓ Culinary and walking tours 
✓ Culinary cruises 
✓ Culinary vacations for couples 
✓ Culinary vacations for families or singles 
✓ Culinary weekends 
✓ Farm tours 
✓ Language and culinary vacations 
✓ Olive picking and tasting 
✓ Pasta making vacations 
✓ Pastry and baking vacations 
✓ Pizza making vacations 
✓ Raw food retreats 
✓ Seafood Tours 
✓ Tea and coffee vacations 
✓ Truffle hunting vacations 
✓ Weight loss retreats 
✓ Whiskey tours 
✓ Yoga and culinary vacations 

https://www.theinternationalkitchen.com/cooking-vacations/spain-and-portugal/catalonia/catalonian-tastes-and-treasures
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CULTURE DISCOVERY VACATIONS  
 

http://www.culturediscovery.com 

Culture Discovery Vacations  
301 W Platt St #222 

Tampa, FL 33606, USA 
 

Culture Discovery Vacations  
Villa Eddarella Via Fracassi  

01038 Soriano nel Cimino (VT), Italy 
 

Phone: +1 (321) 426-8880 
 

Email Us: info@culturediscovery.com 

Agregador especializado em programas de turismo culinário e enológico para Itália (41 
programas). 
 
Nas várias ofertas de programas destacam-se: 
✓ Be an Italian Barista 
✓ Picking Garden Fresh Produce during our Cooking Classes 
✓ Truly Authentic Food Experiences 
✓ Hands-On Cooking Classes 
✓ Wine Tasting & Tours at Small, Family-Run Wineries 
✓ Festivals on a Scale Only Italians Can Celebrate 
✓ A Complete Experience of Italian Family 
✓ Experience a Working Italian Farm 
✓ Shopping in town markets with the locals 
✓ Harvest Olives & Make Olive Oil 
✓ Wine Harvest 
✓ And much more. 

ECCO LA CUCINA 
 
 

https://eccolacucina.com 

Gina Stipo 
U.S. Phone:  321-412-2011 

Italy Phone: 039 338 7745487 
 

Mary Stipo Potter 
U.S. Phone:  972-342-8308 

Email: ginastipo@yahoo.com  
mary@EccoLaCucina.com 

Agregador especializado em programas de turismo culinário e enológico em Itália. 
 
Os programas em oferta incluem diversos serviços, nomeadamente: 

✓ Aulas de cozinha na Toscânia, tours de culinária e enologia com diversas provas de 
comidas e degustação de vinhos; 

✓ Visitas a artesões, produtores, visitas culturais a cidades medievais, entre outros. 

EDIBLE DESTINATIONS BY EPITOUREAN  

 
https://www.epitourean.com 

Customer Service 
1-800-390-3292  

Agregador especializado em programas de turismo culinário e enológico para a América 
do Norte e América do Sul, Europa, Ásia e África. 

FOOD&WINE VACATIONS  
http://www.foodnwinevacations.com 

4514 Chamblee Dunwoody Road, Suite 293, Atlanta, 
GA 30338  

Phone: (877) 457-3177  
Fax: (866) 303-4462  

Email: info@foodnwinevacations.com  

Agregador especializado em programas de turismo culinário e enológico para França, 
Itália, Espanha, Portugal. 

GOURMET ON TOURS 
  http://gourmetontour.com 

 

Agregador especializado em programas de turismo culinário e enológico para França, 
Itália, Espanha, Marrocos, China, Índia, Sri Lanka, Tailândia, Vietname e EUA. 
Este agregador já ganhou prémios de expert de viagens gourmet. 
Nos vários serviços incluídos nos programas encontramos as visitas privadas a quintas 
vinícolas, aulas de culinária entre outras atividades culturais. Todos os programas são 
personalizados e visam integrar o turista na cultura local. 

https://www.theinternationalkitchen.com/cooking-vacations/spain-and-portugal/andalusia/cooking-in-andalusian-olive-country
https://www.theinternationalkitchen.com/cooking-vacations/spain-and-portugal/andalusia/taste-of-seville
https://www.theinternationalkitchen.com/cooking-vacations/spain-and-portugal/basque-country/basque-cuisine-in-bilbao-from-pintxos-to-txakoli
https://www.theinternationalkitchen.com/cooking-vacations/spain-and-portugal/basque-country/basque-cuisine-in-bilbao-from-pintxos-to-txakoli
https://www.theinternationalkitchen.com/cooking-vacations/spain-and-portugal/andalusia/gastronomy-in-the-province-of-cordoba
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INDIAN HOLIDAY PYT. LTD. 
 

https://www.indianholiday.com 

70, L.G.F, World Trade Centre Barakhamba Lane, 
Connaught Place, New Delhi - 110001 (India) 

Phone:+91-11-4242 3100/11 
inquiry@indianholiday.com  

Agregador especializado em programas de turismo culinário e enológico na Índia. 
Também apresenta programas para outros destinos, tais como: Austrália, Butão, 
Dubai, Europa, EUA, Egipto, Ilhas Maurícias, Maldivas, Malásia, Nova Zelândia, 
Singapura, Seychelles, Tailândia, entre outros. 
Todos os programas são personalizados. 

THE INTERNATIONAL KITCHEN 
 

https://www.theinternationalkitchen.com 

307 N. Michigan Ave. - Suite #818 
Chicago, IL 60601 

Phone: 800-945-8606 
Local: 312-467-0560 

Email Us: info@theinternationalkitchen.com  

Agregador especializado em programas de turismo culinário e enológico para França, 
Itália, Espanha, Portugal, Grécia, Turquia, África, México e América Centra e América do 
Sul e Reino Unido. 

TOURRADAR 
 

https://www.tourradar.com/ 

Siebenbrunnengasse 17/4 
Vienna 1050, Austria 

TourRadar GmbH ATU 67932437 
 

Portugal: +351 308 805 981 
Espanha: +34 933 938 984 

 

Agregador que oferece programas de turismo culinário e enológico para diferentes 
países nos cinco continentes. 
Exemplo de programas: 
✓ Adventure (Hiking & Trekking; Overland truck; Bicycle; Wildlife; Safari) 
✓ Cultural (Discovery; In-depth Cultural; Coach/Bus; Family; Train & Rail; Historical; 

Food & culinary; Wine tasting) 
✓ Marine (River Cruise; Sailing; Polar / Antártica; Ocean Cruise; Boat) 
✓ Festival & Events (Christmas & New Year; Oktoberfest; Anzac Day; New Years; 

Oberammergau Passion Play; Tomatina) 
✓ Independent (Self-Guided; Hop On/Off; Flexi; Private & Custom; Self Drive) 
✓ Special Interest (Volunteer/Community; Gay Travel; Photography) 

ZICASSO 
https://www.zicasso.com 

El Camino Real, Suite 12, Mountain View 
CA 94040, USA 

 

Agregador especializado em programas de turismo culinário e enológico para: 
✓ Europa (Croácia; Reino Unido, França, Alemanha, Grécia, Islândia, Irlanda, Itália, 

Portugal, Escócia, Espanha e Turquia) 
✓ Ásia (Bali; Butão, Cambodja, China, Índia, Japão, Myanmar, Sri Lanka, Tailândia e 

Vietname) 
✓ América Latina (Argentina; Belize; Brasil; Chile; Costa Rica; Cuba; Equador e 

Galápagos; Patagónia e Peru) 
✓ Pacífico (Austrália e Nova Zelândia; Bora Bora; Fiji; Taiti) 
 
Todos os tours são planeados por experts em viagens. 

 
 
 
 
 
 

https://www.indianholiday.com/
mailto:inquiry@indianholiday.com
https://www.theinternationalkitchen.com/
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ANEXO 10 – LISTA DE STAKEHOLDERS – GRUPO B - EMPRESAS DE ANIMAÇÃO TURÍSTICA E DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVOS 

NOME MORADA OBSERVAÇÕES 

EATING ALGARVE FOOD TOURS  
www.eatingalgarvetours.com 

 

+351 964 538 238 / +351 964 535 622 
info@eatingalgarvetours.com 

Empresa especializada em roteiros gastronómicos e culturais pelo Algarve. 
Oferecem diferentes tipos de experiências que incluem provas de ingredientes 
locais, bebidas e pratos característicos, visitas ao património, entre outros. 
Experiências: 

• Tour do pescador 

• Tour do petisco 

• Tours privados e personalizados 

• Workshops de culinária 

• Eventos privados 
Integra a Rota da Dieta Mediterrânica 

ECO- FÁBRICA DE CORTIÇA 
De Francisco Carrusca 

https://www.eco-corkfactory.com/  

Sítio da Mesquita Baixa 
8150-048 S.Brás de Alportel 

Algarve, Portugal 
 

Tours na Fábrica de Cortiça em parceria com a Algarve Rotas: 
www.algarverotas.com. Tem parceria com a Cork Inov Nature: http://corkinov-
inovacao-cortica.webnode.pt/ 

ALGARVE ROTAS 
http://www.algarverotas.com/  

Rua Dr. José Dias Sancho, 61 
São Brás de Alportel 

(Museu do Traje Algarvio) 
+351 918 204 977 

turismo@algarverotas.com 

Empresa que dinamiza um conjunto de atividades e experiências que visam uma 
interação com o meio rural, comunidade, gastronomia e práticas quotidianas, tais 
como a apanha da cortiça, produção de aguardente de medronho, apanha da 
azeitona, entre outros. 
Atividades: 

• Percursos pedestres na serra algarvia; 

• Workshops de trabalhos de cortiça com artesãos locais; 

• Visita a destilarias de aguardente de medronho; 

• Desportos radicais; 

• Observação de orquídeas e cogumelos 
Integra a Rota da Dieta Mediterrânica 

BARROCA 
Produtos culturais e turísticos 

www.barroca-culturaeturismo.pt 

+351 964782 462 
geral@barroca-culturaeturismo.pt 

Empresa que se dedica ao desenvolvimento de conteúdos culturais e artísticos no 
âmbito da história e cultura do Algarve. 
Promove percursos culturais temáticos em diferentes locais do Algarve. 
Desenham programas personalizados para os clientes. 
Dinamizam a Rota Caminhos da Cal e do Barro. 
Integra a Rota da Dieta Mediterrânica 

PERNATUR-PERCURSOS DE NATUREZA 
http://pernatur.com  

+351 967 812 999 
info@pernatur.com 

 

Empresa de Turismo de Natureza que está integrada no concelho de Olhão, e que ai 
realiza as suas atividades, nomeadamente caminhadas em espaços naturais com 
uma forte componente de interpretação do património natural e cultural existente. 

https://www.eco-corkfactory.com/
http://www.algarverotas.com/
http://www.algarverotas.com/
http://pernatur.com/
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XPTO EVENTS 
http://xptoevents.com/  

XPTO Events and DMC 
Largo de São Francisco - Galerias de São Francisco, 18, 

Loja U - 8100-692 Loulé  
isabel@xptoevents.com  / xpto@xptoevents.com 

+351 289 417 092 

Agência de animação turística que organiza viagens de incentivo, eventos diversos, 
atividades de team building, entre outros. 

PORTUGAL NO LIMITS 
http://portugalnolimits.com/  

Rua Luis Camões 15A - 1º Dto 
8005-259 Montenegro, Faro 

+351 289 360 662 
mgruner@portugalnolimits.com 

Empresa que organiza viagens de incentivo, acolhe grupos. Tem atividades diversas 
de team building. 

Portugal4U 
www.pt4u.pt 

+351 911 874 073 
diana@pt4u.pt / contact@pt4u.pt 

Agência de animação turística que organiza programas de team building, eventos e 
visitas privadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://xptoevents.com/
https://www.bookculinaryvacations.com/conrad-algarve/7-days-conrad-algarve-culinary-holidays-in-portugal
http://portugalnolimits.com/
mailto:mgruner@portugalnolimits.com
mailto:diana@pt4u.pt
mailto:contact@pt4u.pt
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ANEXO 11 – LISTA DE STAKEHOLDERS – GRUPO B – ENTIDADES PÚBLICAS E GESTORES DE DESTINO 

 

NOME PESSOA DE CONTATO CONTRIBUTO 

REGIÃO DE TURISMO DO ALGARVE 
Susana Miguel (Diretora do Núcleo de Planeamento, 

Comunicação, Imagem e Qualidade) 
susana.miguel@turismdoalgarve.pt 

Promotor do Algarve Cooking Vacations 
Gestor do destino Algarve  
Responsável da promoção do Algarve no mercado português e espanhol 

ATA  
Associação de Turismo do Algarve 

Ana Vargues (Gestora de produtos complementares) 
avargues@atalgarve.pt 

Promotor do Algarve Cooking Vacations 
Responsável da promoção do Algarve nos mercados internacionais (com 
exceção de Espanha). 

CCDR-ALGARVE 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Algarve 

Francisco Serra 
gab.presidencia@ccd-alg.pt 

Entidade gestora de fundos comunitários 
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ANEXO 12 – LISTA DE STAKEHOLDERS – GRUPO C  - ENTIDADES PÚBLICAS DE ÍNDOLE REGIONAL E NACIONAL 

NOME MORADA/DADOS E-MAIL OBSERVAÇÕES 

TURISMO DE PORTUGAL 
Filipe Silva 

filipe.silva@turismodeportugal.pt 
Entidade que tutela o setor do Turismo em Portugal 

TERTÚLIA ALGARVIA 
João Amaro 

jamaro@tertulia-algarvia.pt 

Promotor do Algarve Cooking Vacations 
 
Entidade que visa divulgar a gastronomia, história e tradições da região. 
Oferece aulas e demonstrações de cozinha, ateliers de artesanato, encontros 
empresariais, exposições, entre outras experiências.  
Organizam outras iniciativas, tais como serviços de catering, aulas e demonstrações 
de cozinha. 

RDM 
Rota da Dieta Mediterrânica 

Associação In Loco 
+351 289 840 860 
rdm@in-loco.pt 

Iniciativa enquadrada no Plano de Salvaguarda da Dieta Mediterrânica, dinamizado 
pela Associação In loco e demais membros da Comissão Regional da DM, com o 
apoio do PO Algarve 21. Tem como objetivo qualificar, organizar e disponibilizar aos 
visitantes e interessados todo um vasto conjunto de locais e recursos patrimoniais e 
onde os elementos identitários da Dieta Mediterrânica estejam bem patentes e 
possam ser desfrutados com qualidade e profundidade. 

COMISSÃO VITIVINÍCOLA DO ALGARVE 
https://www.vinhosdoalgarve.pt/pt/contact/contact

os 

E.N. 125 – Bemparece 
8400-429 Lagoa 
+351 282 341 393 

cva@vinhosdoalgarve.pt 

Contatos: Flávia Luz ou Engº Carlos Garcias 

CASA DO MEDRONHO 
http://casadomedronho.com/a-casa-do-medronho/ 

Rua de Aljezur n.º 14,  
8550-145 Marmelete 

+351 282 955 121 
info@casadomedronho.com 

Promovido pela Junta de Freguesia de Marmelete (Monchique), tem por missão dar 
a conhecer uma antiga e tradicional atividade na região: a destilação de aguardente 
de medronho. Promove o Roteiro do Medronho onde participam 9 pequens 
produtores de aguardente de medronho. 
 

CASA DO SAL DE CASTRO MARIM 
https://cm-castromarim.pt/site/conteudo/casa-do-

sal/m2/ 

Rua São Gonçalo de Lagos. 
Aberto todos os dias (10h00/13h00 e 14h00/18h00) 

+351 281 510 740 (Câmara Municipal) 
expediente@cm-castromarim.pt 

A visita pode ser complementada com uma visita à “Salina Félix” que deve ser 
agendada com a empresa Nov Baesuris (+351 281 510 160 ou novbaesuris@cm-
castromarim.pt) 

COOPERATIVA AGRÍCOLA DE SANTA CATARINA 
FONTE DO BISPO 

https://catalogoagrotur.pt/produtor/ 

Santa Catarina De Fonte Do Bispo 
 8800-161 Tavira 
+351 281 971 121 

coop.santacatarina1@sapo.pt; capa.dir@gmail.com 

Esta cooperativa tem como finalidade a divulgação e promoção dos produtos 
confecionados, permitindo ao visitante conhecer as diferentes fases de produção.  
Comercializa diferentes tipos de aguardente, azeite, frutos e legumes secos. 
Integra o Catálogo da Agrotur 
RECEBE VISITAS DE GRUPOS 

https://www.bookculinaryvacations.com/conrad-algarve/7-days-conrad-algarve-culinary-holidays-in-portugal
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CONFRARIA DOS GASTRÓNOMOS DO ALGARVE 
http://www.cgalgarve.com/index.html 

Rua França Borges, Lote 1 - 1º C 
8500 Portimão 

+351 960 064 967 

Possui confrades nacionais e internacionais. 
Esta Confraria tem como principal objetivo: (i) Promover a investigação do 
património gastronómico nos seus múltiplos aspetos (receitas, arte e técnicas, entre 
outros) que permitam uma reconstrução histórica da cozinha dos nossos 
antepassados e da sua evolução no tempo; (ii) Defender e divulgar a autenticidade 
da verdadeira gastronomia Algarvia, sem no entanto reprimir a sua evolução natural 
e adequada aos progressos da técnica; (iii) Promover a nível regional, nacional e 
internacional a gastronomia Algarvia, através das formas tidas como adequadas; 

CONFRARIA DO MEDRONHO OS 
MONCHIQUEIROS 

https://confrariadomedronhomonchique.blogspot.p
t/ 

confrariadomedronhomonchique@gmail.com 
Associação que trabalha na defesa, divulgação e valorização do Medronho da Serra 
de Monchique, saberes e tradições que lhe estão associados e de uma forma geral 
do património gastronómico da Serra de Monchique. 
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ANEXO 13 – LISTA DE STAKEHOLDERS – GRUPO C - ASSOCIAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS 

CATEGORIA: ASSOCIAÇÕES NACIONAIS 

NOME MORADA OBSERVAÇÕES 
APTECE  

Associação Portuguesa de Turismo de Culinária e 
Economia 

https://www.portugal-aptece.com/ 

Zona Industrial de Castelo Branco, Rua A 6000-459 
Castelo Branco 

+351 915721 955 
teresa@portugal-aptece.com 

Presidente: José Borralho 
Pessoa de contato: Teresa Santos 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE VILA REAL DE 
SANTO ANTÓNIO 

http://www.cm-vrsa.pt/pt/menu/491/feiras-e-
artesanato.aspx 

Av. Ministro Duarte Pacheco 
8900-Vila Real de Santo António 

281 512 142 

As mostras de Artesanato são promovidas pela Associação Cultural de Vila Real de 
Santo António e contam com doçaria, trabalhos em empreita, cestaria, latoaria, 
joalharia artística e artesanal, cerâmica, bordados, azulejaria e vidraria são algumas 
das artes tradicionais. 
 

ASTA 
Associação de Artes e Sabores de Tavira 

http://www.asta.pt/asta.html 

Calçada da Galeria, nº11 
8800 – 306 Tavira 

+351 281 381 265 / +351 968 896 070 
asta.tavira@gmail.com 

Associação de artesãos e produtores agroalimentares do Concelho de Tavira que 
tem como objetivo a preservação, desenvolvimento e defesa do artesanato de autor 
e a melhoria das condições para a criação e produção de peças de artesanato ou 
produtos agroalimentares, desde que utilizem matérias primas e/ou elementos 
naturais. 
Integra a Rota da Dieta Mediterrânica 

APAGARBE  
Associação de Produtores de Aguardente de 

Medronho do Barlavento Algarvio 

Largo da Senhora do Pé da Cruz 
 8550-328 Monchique 

+351 289 870 700 
lojamm@sapo.pt 

Associação que tem por objetivo credibilizar a genuidade e qualidade da aguardente 
de medronho produzida na serra de Monchique. 

ANCCRAL  
Associação de Produtores da Raça Algarvia 

Centro Multiusos Azinhal R. Stª Bárbara, Azinhal 
8950-033 Castro Marim 

+351 968 325 706 
anccral@gmail.com 

Associação de Produtores de Ovos e Lacticínios. 
Produtos comercializados: queijo fresco de cabra (simples e com orégãos) e iogurte 
de cabra.  
Integra o Catálogo da Agrotur. 
RECEBE VISITAS DE GRUPOS 
 

VIVMAR 
Associação de Viveiristas e Mariscadores da Ria 

Formosa 

Rua Comandante Francisco Manuel 41 
8000-098 Faro 

+351 916 145 586 
vivmar@sapo.pt 

Organização sem fins lucrativos 

ACPA 
Associação Cozinheiros e Pasteleiros Algarve 

https://www.facebook.com/ACPA-
Associa%C3%A7%C3%A3o-Cozinheiros-e-

Pasteleiros-Algarve-525767504240187 

Rua 1º de Maio, Bloco A – RC D 
8300-180 Silves 

+351 917 818 412 
acpa.correio@gmail.com 

Presidente: Augusto Lima 

https://www.bookculinaryvacations.com/conrad-algarve/7-days-conrad-algarve-culinary-holidays-in-portugal
https://www.google.pt/search?q=vivmar&oq=vivmar&aqs=chrome..69i57j0l5.2368j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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MELGARBE 
Associação dos Apicultores do Sotavento Algarvio 

http://fnap.pt/org-apicultores-
associadas/associacoes/melgarbe/ 

Edifício da Direção Regional de Agricultura e Pescas 
do Algarve 

Rua Clementino Baeta - 8005-924 FARO 
+351 289 870 700 

melgarbe@gmail.com 

Presidente: Manuel Francisco Viegas Dias 
Responsável Técnico: Rosário Silva 

CATEGORIA: ASSOCIAÇÕES INTERNACIONAIS 

NOME MORADA OBSERVAÇÕES 

WORLD FOOD TRAVEL ASSOCIATION 
https://www.worldfoodtravel.org 

4110 SE Hawthorne Blvd Suite 440  
Portland, OR USA 97214 

+1 503 213 3700 
help@worldfoodtravel.org 

Associação americana de grande visibilidade e importancia no sector das comidas e 
bebidas. Integra sócios de todo o mundo. 
As suas principais áreas de atuação são a Educação/Formação, Atribuição de 
prémios e Reconhecimentos, Pesquisa e Consultoria e Publicação. 
Neste ámbito já organizou diversos eventos internacionais e preparou varios 
relatórios e estudos sobre o perfil dos turistas culinários, tendo publicado livros sobre 
a mesma temática. 
São uma das Associações mais procuradas por escritores de viagens, gastronomía e 
enología, repórteres, bloggers e jornalistas do mundo, pelo seu know-how e acima 
de tudo pela diversidade de informações que podem disponibilizar. 

AMERICAN CULINARY FEDERATION 
https://www.acfchefs.org/ 

180 Center Place Way 
St. Augustine, FL 32095 

+904 824-4468 

Associação Americana sediada na Florida que possui programas de formação 
acreditados, certificações, promove concursos e trabalho em rede para promover e 
enaltecer o crescimento dos atuais e futuros chefs de cozinha e de pastelaria. 
Possui três publicações: 

✓ The National Culinary Review –  
✓ Sizzle: The American Culinary Federation Quarterly for Students of Cooking 
✓ The Culinary Insider 

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF CULINARY 
PROFESSIONALS 

https://www.iacp.com/ 

45 Rockefeller Plaza Suite 2000 
New York City, NY 10111 

Associação Americana sediada em Nova Iorque que tem membros de muitas áreas 
de atividade que se complementam entre si. Promovem eventos, conferências e 
acima de tudo momentos de partilha e networking por entre os membros. 

WORLD ASSOCIATION OF CHEFS SOCIETIES 
https://www.worldchefs.org/ 

15 Rue Tiquetonne, 75002 Paris, France 
+33 (0) 1 80 06 58 30 

Associação sediada em Paris que representa uma rede global de mais de 100 
associações que representam chefs de diferentes niveis e de muitas especialidades. 
As suas principais áreas de atuação são: 

✓ Formação; 
✓ Trabalho em rede em diferentes eventos, com especial destaque ara o 

Worldchefs Congress & Expo 
✓ Competições a nível mundial como o Global Chefs Challenge 
✓ Trabalho humanitário e sustentável com o desenvolvimento de dois 

programas, o Feed the Planet e o World Chefs Without Borders com vista a 
combater a pobreza e promover a sustentabilidade por todo o mundo. 
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ANEXO 14 – LISTA DE STAKEHOLDERS – GRUPO C – ACADEMIA 

CATEGORIA: INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR – FORMAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 

NOME CONTATOS CURSOS 

UNIVERSIDADE DO ALGARVE 
 

Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo 
Campus da Penha – 805-139 Faro 

Formação de ensino Superior na área da Hotelaria e Turismo: 

✓ Licenciatura em Gestão Hoteleira 

✓ Licenciatura em Turismo 

✓ Mestrado em Direção e Gestão Hoteleira 

✓ Mestrado em Turismo 

UNIVERSIDADE DO ALGARVE 
 

Faculdade de Economia 
Campus de Gambelas – 805-139 Faro 

Formação de ensino Superior na área do Turismo: 

✓ Mestrado em Economia do Turismo e Desenvolvimento Regional 

✓ Mestrado em Gestão de Organizações Turísticas  

✓ Programa de Doutoramento em Turismo 

UNIVERSIDADE DO ALGARVE 
 

Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo 
Largo Gil Eanes 21, 8500-534 Portimão 

Formação de ensino Superior na área do Turismo: 

✓ Licenciatura em Turismo 

CATEGORIA: ESCOLAS PROFISSIONAIS - CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO TECNOLÓGICA (NÍVEL V) 

NOME CONCELHO CURSOS 

ESCOLA DE HOTELARIA E TURISMO DO 
ALGARVE 

Faro 

Cursos de Especialização Tecnológica (Nível V) 

✓ Gestão de Turismo 

✓ Gestão de Restauração e Bebidas 

✓ Gestão Hoteleira - Alojamento 

✓ Gestão e Produção de Cozinha 

ESCOLA DE HOTELARIA E TURISMO DO 
ALGARVE 

Portimão 
Cursos de Especialização Tecnológica (Nível V) 

✓ Gestão de Restauração e Bebidas 

ESCOLA DE HOTELARIA E TURISMO DO 
ALGARVE 

Vila Real de Santo António 
Cursos de Especialização Tecnológica (Nível V) 

✓ Gestão e Produção de Cozinha 
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CATEGORIA: ESCOLAS SECUNDÁRIAS E OUTRAS ESCOLAS PROFISSIONAIS – CURSOS PROFISSIONAIS (NÍVEL IV) 

NOME CONCELHO CURSOS 

ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE 
ALBUFEIRA 

Albufeira 

Curso Profissional: Técnico de Restaurante / Bar 

Curso Profissional: Técnico de Cozinha / Pastelaria 

Curso Profissional: Técnico de Rececionista de Hotel 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE ALBUFEIRA Albufeira 

Curso Profissional: Técnico de Organização e Gestão de Eventos 

Curso Profissional: Técnico de Turismo 

ESCOLA SECUNDÁRIA PINHEIRO E ROSA Faro 

Curso Profissional: Técnico de Turismo 

Curso Profissional: Técnico de Cozinha / Pastelaria 

Curso Profissional: Técnico de Organização de Eventos 

ESCOLA SECUNDÁRIA TOMÁS CABREIRA Faro 

Curso Profissional: Técnico de Restaurante / Bar 

Curso Profissional: Técnico de Receção 

Curso Profissional: Técnico de Andares 

ESCOLA SECUNDÁRIA PADRE ANTÓNIO 
MARTINS DE OLIVEIRA 

Lagoa 

Curso Profissional: Técnico de Cozinha / Pastelaria 

Curso Profissional: Técnico de Restaurante / Bar 

Curso Profissional: Técnico Vitivinícola 
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ESCOLA SECUNDÁRIA JÚLIO DANTAS Lagos 

Curso Profissional: Técnico de Restaurante / Bar 

Curso Profissional: Técnico de Receção 

ESCOLA SECUNDÁRIA DR.ª LAURA AYRES Loulé 

Curso Profissional: Técnico de Restaurante / Bar 

Curso Profissional: Técnico de Cozinha / Pastelaria 

Curso Profissional: Técnico de Restaurante / Bar 

ESCOLA PROFISSIONAL CÂNDIDO GUERREIRO Loulé Curso Profissional: Técnico de Turismo 

ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DR. JOÃO 
LÚCIO 

Olhão 

Curso Profissional: Técnico de Cozinha / Pastelaria 

Curso Profissional: Técnico de Restaurante / Bar 

ESCOLA SECUNDÁRIA DR. FRANCISCO 
FERNANDES LOPES 

Olhão 

Curso Profissional: Técnico de Receção 

Curso Profissional: Técnico de Cozinha / Pastelaria 

Curso Profissional: Técnico de Restaurante / Bar 

Curso Profissional: Técnico de Turismo 

ESCOLA SECUNDÁRIA POETA ANTÓNIO 
ALEIXO 

Portimão 

Curso Profissional: Técnico de Turismo 

Curso Profissional: Técnico de Animação Turística 
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ESCOLA SECUNDÁRIA JOSÉ BELCHIOR VIEGAS São Brás de Alportel 

Curso Profissional: Técnico de Restauração - Restaurante / Bar 

Curso Profissional: Técnico de Restauração - Cozinha / Pastelaria 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE SILVES Silves 

Curso Profissional: Técnico de Turismo 

Curso Profissional: Técnico de Restaurante / Bar 

ESCOLA SECUNDÁRIA DR. JORGE AUGUSTO 
CORREIA 

Tavira Curso Profissional: Técnico de Turismo 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE VILA REAL DE 
SANTO ANTÓNIO 

Vila Real de Santo António 

Curso Profissional: Técnico de Receção 

Curso Profissional: Técnico de Turismo 

ESCOLA DE HOTELARIA E TURISMO DO 
ALGARVE 

Faro 

Curso Profissional: Operações Turísticas e Hoteleiras 

Curso Profissional: Técnico de Cozinha / Pastelaria 

Curso Profissional: Técnico de Serviço de Restauração e Bebidas 

ESCOLA DE HOTELARIA E TURISMO DE 
PORTIMÃO 

Portimão 

Curso de Dupla Certificação: Técnicas de Cozinha / Pastelaria 

Curso de Dupla Certificação: Técnicas de Serviço de Restauração e Bebidas 

ESCOLA DE TURISMO DE PORTUGAL – VILA 
REAL DE SANTO ANTÓNIO 

Vila Real de Santo António 

Curso Profissional: Técnico de Cozinha / Pastelaria 

Curso Profissional: Técnico de Serviço de Restauração e Bebidas 
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ESCOLA PROFISSIONAL AGOSTINHO ROSETA Albufeira Curso Profissional: Técnico de Turismo 

DUAL - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL Portimão 

Curso de Aprendizagem: Rececionista de Hotel 

Curso de Aprendizagem: Técnico de Cozinha e Pastelaria 

Curso de Aprendizagem: Técnico de Restaurante / Bar 

CATEGORIA: ESCOLAS BÁSICAS – CURSOS PROFISSIONAIS (NÍVEL II E NÍVEL III) 

NOME CONCELHO CURSOS 

Escola Básica Jacinto Correia Lagoa Empregado/a de Restaurante/Bar (Nível III) 

Escola Básica e Secundária de Albufeira Albufeira Empregado/a de Restaurante/Bar (Nível II) 

Escola Básica de Ferreiras Albufeira Empregado/a de Restaurante/Bar (Nível II) 

Escola Básica D. Afonso III Faro Empregado/a de Restaurante/Bar (Nível II) 

Escola Básica Professor João Cónim, Estombar Lagoa Empregado/a de Restaurante/Bar (Nível II) 

Escola Secundária Júlio Dantas Lagos Empregado/a de Restaurante/Bar (Nível II) 

Escola Básica D. Dinis, Quarteira Loulé Empregado/a de Restaurante/Bar (Nível II) 

Escola Básica Dr. António de Sousa Agostinho Loulé Cozinheiro/a (Nível II) 

Escola Básica Dr. António de Sousa Agostinho Loulé Empregado/a de Restaurante/Bar (Nível II) 

Escola Secundária Dr.ª Laura Ayres Loulé Pasteleiro/a - Padeiro/a (Nível II) 
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Escola Básica Eng.º Duarte Pacheco Loulé Empregado/a de Restaurante/Bar (Nível II) 

Escola Básica João da Rosa Olhão Empregado/a de Restaurante/Bar (Nível II) 

Escola Básica Eng.º Nuno Mergulhão Portimão Cozinheiro/a (Nível II) 

Escola Básica Eng.º Nuno Mergulhão Portimão Empregado/a de Restaurante/Bar (Nível II) 

Escola Secundária de Silves Silves Empregado/a de Restaurante/Bar (Nível II) 
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ANEXO 15 – LISTA DE STAKEHOLDERS – GRUPO C - MEDIA 

CATEGORIA: IMPRENSA ESCRITA NACIONAL 

NOME INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

BOA MESA BOA CAMA 
http://boacamaboamesa.expresso.sapo.pt/boa-mesa 

Revista do Jornal Expresso on-line com notícias atuais sobre gastronomia, locais a conhecer, entre outros. 

FUGAS 
https://www.publico.pt/fugas 

Revista do Jornal Público com notícias atuais de turismo, gastronomia, reportagens sobre locais de referência, entre 
outros. 

EVASÕES 
https://www.evasoes.pt/categorias/comer 

Noticias diárias sobre gastronomia e vinhos. Reportagens sobre locais, restaurantes e outros que sejam relevantes. 

VOLTA AO MUNDO 
https://www.voltaaomundo.pt/categoria/portugal/ 

Revista mensal de viagens 

SAPO LIFESTYLE 
https://lifestyle.sapo.pt/sabores 

Publicação online que disponibiliza rúbrica denominada de “SABORES” onde são descritas receitas, dicas, notícias, 
eventos, fotografias, vídeos, entre outros. 

CLUBE VINHOS PORTUGUESES 
https://www.clubevinhosportugueses.pt/ 

Profundo apaixonado pelos vinhos, Jorge Miguel Cipriano fez dos vinhos a sua causa sendo o fundador do Clube de 
Vinhos Portugueses criado em 2009. 

AO SABOR DO VENTO 
https://www.aosabordovento.com/gastronomia/ 

Ao Sabor do Vento não é uma agência ou operador de viagem, pelo que não poderemos responder a questões 
relacionadas com promoções, preços ou pormenores de voos e pacotes turísticos. Para este tipo de esclarecimentos 
agradecemos que contacte diretamente uma agência de viagens da sua preferência. 

CATEGORIA: IMPRENSA ESCRITA INTERNACIONAL 

NOME INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
ART OF EATING 

https://artofeating.com 
PO Box 333 – St. Johnsburry, Vermont 05819 USA 

Revista on-line com subscritores e colaboradores de todo o mundo. Não tem anúncios. 
Realça os melhores locais para apreciar gastronomia e vinhos, quer ao nível dos produtores, dos mercados, lojas e 
restaurantes. 

ART CULINARY 
P.O. Box 238, Madison, NJ 07940 

http://getartc.com/ 

Revista publicada quarto vezes por ano com muita procura por parte de Chefs do mundo, uma vez que procuram 
nesta publicação dicas e informações sobre novas tendências culinárias e de apresentação. 

BON APPETIT 
https://www.bonappetit.com/ 

Revista que reflete estilos de vida associados à história da culinária, viagens, entretenimento, shopping e design, 
assim como cozinha e dicas sobre onde comer. 

FOOD & WINE 
https://www.stuff.co.nz/life-style/food-wine 

Revista que apresenta informações sobre gastronomia, vinhos, viagens, dicas de locais onde comer e outros artigos 
de opinião. 

FOOD ARTS 
http://www.foodarts.com/ 

Revista sobre comidas e bebidas com vários artigos de opinião. 

https://www.bookculinaryvacations.com/conrad-algarve/7-days-conrad-algarve-culinary-holidays-in-portugal
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SAVEUR 
https://www.saveur.com/ 

Revista de comidas e bebidas especializada em descobrir segredos da cozinha mundial, com especial enfoque nas 
tradições culinárias de determinados locais. 

THE TASTING PANEL 
6345 Balbao Boulevard Street, 111, Encino, CA 91316 

http://www.tastingpanelmag.com/ 
Uma das publicações de maior circulação no setor das bebidas, com subscritores e leitores de todo o mundo. 

CATEGORIA: PROGRAMAS TELEVISÃO NACIONAIS 

PROGRAMA INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

MESA NACIONAL 

http://tviplayer.iol.pt/programa/mesa-nacional/53c6b3af3004dc006243d91b 
Jornalista responsável: Paulo Salvador - TVI 

IR É O MELHOR REMÉDIO 

http://sicnoticias.sapo.pt/programas/ir 
Jornalistas responsáveis: Teresa Conceição e Martim Cabral – SIC 

SABORES DO MUNDO 

http://sicnoticias.sapo.pt/programas/saboresdomundo 
Jornalista responsável: António Cavaco - SIC 

BOA VIDA (EXPRESSO) 

http://sicnoticias.sapo.pt/programas/boa-vida 
Vários jornalistas – SIC Notícias 
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ANEXO 16 – LISTA DE STAKEHOLDERS – GRUPO C - PLATAFORMAS ON-LINE 

NOME RESPONSÁVEIS PRÉMIOS OBSERVAÇÕES 

ALMA DE VIAJANTE 
https://www.almadeviajante.com/ 

Filipe Morato Gomes 
fmgomes@almadeviajante.com 

Melhor blog de viagens de 2017 
Rúbrica de gastronomia. Interessante para convidar para participar em 
eventos ou palestras. 

VIAJE COMIGO 
http://www.viajecomigo.com/ 

Susana Ribeiro (Jornalista) 2º Melhor de 2017 e Melhor de 2015 Assiste e promove eventos gastronómicos dos locais que visita 

VIAJAR ENTRE VIAGENS 

https://www.viajarentreviagens.pt/ 

Carla Mota e Rui Pinto 
viajarentreamigos@gmail.com 

Vencedor da FITUR 2018; 
BTL 2014; 2015 e 2016 

Blog visto em mais de 130 países. Top 5 visitantes: Portugal, Brasil, Estados 
Unidos, França, Reino Unido. Visualizações do blogue por ano: 1 000 000. 
Visualizações por mês: 100 000 

FUI DAR UMA VOLTA 
http://fuidarumavolta.blogspot.pt/ 

Jorge 4º Lugar em 2017 
Blog que apresenta fotografias e pequenos textos sobre viagens realizadas, 
experiências gastronómicas, entre outros. 

NELSON CARVALHEIRO 
http://nelsoncarvalheiro.com/blog/ 

Nelson Carvalheiro 
hello@nelsoncarvalheiro.com 

5º Lugar em  
2017 

Colaborador da APTECE. Colabora com diferentes publicações (Publituris, Lux 
Woman, Revista Turismo de Portugal, TVI, entre outros) 

COMEDORES DE PAISAGEM 
http://comedoresdepaisagem.com/ 

Anónimo 6º Lugar em 2017 
Blog que dá ênfase à culinária, uma vez que fala dos destinos mas também 
ensina receitas típicas dos países e uma das suas categorias é Workshops de 
culinária e relacionados. 

O MEU ESCRITÓRIO É LÁ FORA 
http://www.omeuescritorioelafora.pt/ 

Carlos Bernardo 
hello@omeuescritorioelafora.pt 

Vencedor da FITUR 2017 
Obteve vários outros prémios e no seu curriculum consta a participação em 
palestras e publicações na imprensa.  
Email para parcerias e colaborações: arcerias@omeuescritorioelafora.pt 

CRUZA MUNDOS 
http://www.cruzamundos.com/about/ 

Ricardo A.M.Ribeiro 8º Lugar em 2017 

Blog com informação de vários destinos já visitados (35 países). 
Blogger passa grande parte do seu tempo no Algarve, e apresenta uma área 
dedicada a caminhadas no Algarve. 
http://www.cruzamundos.com/fim-de-semana-de-caminhadas-no-algarve/ 

UMA FOTO, UMA HISTÓRIA 
http://gabrielsoeiromendes.com/blog/ 

Gabriel Soeiro Mendes 
gabmendes@hotmail.com 

Melhor Blog de Fotografia de 
Viagens 2014, 2015 e 2016 

Jornalista, fotógrafo, gestor de projetos, viajante e blogger. 
Colaborador do “Boa Cama, Boa Mesa”, do Jornal Expresso, entre 2011 e 2015. 
Colaborador na secção de viagens da revista Caras. Desde Setembro de 2017 
começou a colaborar como fotógrafo e jornalista com a revista Volta ao 
Mundo. 

ROADERUNNER 
https://olhares67.wordpress.com/ 

roadrunner16@sapo.pt 10º Lugar em 2017 
Espaço de publicação de fotos, captadas pelo autor durante as suas viagens 
por Portugal ou no estrangeiro. As fotografias encontram-se agrupadas por 
categorias, identificadas por etiquetas e arquivadas por mês e ano. 

PARTIU PELO MUNDO 
http://partiupelomundo.com/ 

Sofia Reimão 
contato@partiupelomundo.com 

---- 
Blog com imensa informação e lindas fotografias sobre diversos destinos. 
Autora encontra-se a viver atualmente em Faro. Conhecimento pessoal. 
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ANEXO 17 - PROGRAMAS DE ATIVIDADES PORTUGAL - TURISMO CULINÁRIO E ENOLÓGICO       

NOME PROGRAMA LOCAIS DE VISITA ORGANIZADOR PLATAFORMA DIAS PREÇO 

2 DAYS COOKING AND WINE TASTING HOLIDAY IN DOURO VALLEY, 

PORTUGAL 
Peso da Régua, Vila Real e Douro Quinta do Vallado Book Culinary Vacations 2 780 

2 DAYS BOATING TOUR AND WINE HOLIDAYS IN DOURO VALLEY, 

PORTUGAL 
Sabrosa, Pinhão e Douro Quinta do Portal Book Culinary Vacations 2 220 

3 DAYS AUTHENTIC GASTRONOMIC TOUR AND COOKING HOLIDAY 

IN ALGARVE, PORTUGAL 
Monte do Álamo Taste Algarve Book Culinary Vacations 3 915 

3 DAYS PORTUGUESE GASTRONOMY GETAWAY, PORTUGAL Costa Vicentina Herdade da Matinha Book Culinary Vacations 3 268 

3 DAYS GOURMET AND WINE VACATION IN MARIALVA, PORTUGAL Marialva/Douro Casas do Côro Book Culinary Vacations 3 690 

3 DAYS PILOTO WINE TASTING HOLIDAY LISBON, PORTUGAL Lisboa e Serra da Arrábida Quinta do Piloto Book Culinary Vacations 3 388 

3 DAYS COOKING HOLIDAY IN MARIALVA, PORTUGAL Marialva/Douro Casas do Côro Book Culinary Vacations 3 595 

3 DAYS WINE AND BOAT HOLIDAY IN DOURO VALLEY, PORTUGAL Douro Quinta do Portal Book Culinary Vacations 3 420 

3 DAYS IMMERSED IN THE WORLD OF WINE IN ALENTEJO, 

PORTUGAL 
Vila de Frades, Vidigueira e Beja Quinta das Ratoeiras Book Culinary Vacations 3 280 

4 DAYS WINE AND COOKING HOLIDAY IN PORTUGAL Régua e Douro Lazy Flavors Book Culinary Vacations 4 2159 

4 DAYS COOKING AND WINE TASTING HOLIDAY IN PORTUGAL Albufeira Epic Sana Algarve Book Culinary Vacations 4 1344 

3 DAYS WINE TASTING IN DOURO VALLEY, PORTUGAL Porto e Douro Quinta da Gricha Book Culinary Vacations 4 440 

4 DAYS GASTRONOMIC TRIP IN ALGARVE, PORTUGAL Monte do Álamo Taste Algarve Book Culinary Vacations 4 1250 

4 DAYS SPARKLING WINE HOLIDAY IN NORTE, PORTUGAL Lousada, Guimarães e Penafiel Quinta de Lourosa Book Culinary Vacations 4 290 
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5 DAYS WOMEN-ONLY CULINARY HOLIDAY IN ERICEIRA, 

PORTUGAL 
Ericeira 

Casa de Ribeira Guest 

house 
Book Culinary Vacations 5 800 

5 DAYS VINHO VERDE ROUTE CULTURE, FOOD, AND WINE TOUR IN 

NORTHERN PORTUGAL 

Barcelos, Viana do Castelo, 

Melgaço, Ponte de Lima, 

Guimarães, Celorico de Basto, 

Amarante, Baião e Porto 

Portugal Green Walks Book Culinary Vacations 5 3744 

5 DAYS FITNESS AND GASTRONOMY HOLIDAY IN ALGARVE, 

PORTUGAL 
Monte do Álamo Taste Algarve Book Culinary Vacations 5 905 

5 DAYS FOOD AND WINE PREMIUM EXPERIENCE IN AMARANTE, 

PORTUGAL 

Porto, Amarante, Douro, Peso da 

Régua, Pinhão e Favaios 
Enne Tours Book Culinary Vacations 5 690 

6 DAYS WINE TOUR AND TASTING ESCAPE IN NORTE, PORTUGAL 
Lousada, Guimarães, Penafiel, 

Douro, Vila Real, Pinhão e Porto 
Quinta de Lourosa Book Culinary Vacations 6 455 

6 DAYS CULINARY TOUR WITH DUTCH TV CHEF SANDRA 

YSBRANDY IN ALENTEJO AREA, PORTUGAL 
Santiago do Cacém e Évora Style in Travel Book Culinary Vacations 6 995 

7 DAYS SIGHTSEEING, WINE TASTING, AND LANGUAGE HOLIDAYS 

IN LISBON, PORTUGAL 
Lisboa e Serra da Arrábida Portuguese Connection Book Culinary Vacations 7 795 

7 DAYS PORTUGAL WINE TOUR Lisboa, Bairrada e Douro Venha Vinho Book Culinary Vacations 7 1195 

8 DAYS RAW FOOD & YOGA RETREAT IN PORTUGAL Messines e Silves Explore Raw Book Culinary Vacations 8 1069 

9 DAYS CULTURAL AND CULINARY HOLIDAY IN PORTUGAL 

Lisboa, Sintra, Cabo da Roca, 

Cascáis, Óbidos, Coimbra, 

Aveiro, Porto, Douro, Sortelha, 

Belmonte, Marvão e Estremoz 

Food N'Wine Vacations Book Culinary Vacations 9 2990 

14 DAYS COOKING HOLIDAY AND WINE TASTING IN PORTUGAL 

Lisboa, Coimbra, Guimarães, 

Pinhão, Vila Nova e Foz Côa, 

Marvão, Castelo de Vide, 

Monsaraz, Évora e Sintra 

Olde Ipswich Tours Book Culinary Vacations 14 5808 

CULINARY TOUR OF CENTRAL PORTUGAL AND LISBON Lisboa, Porto, Douro 
Edible Destinations by 

Epitourean 
Edible Destinations by Epitourean 7 3760 

NORTHERN SPAIN AND PORTUGAL GASTRONOMIC ADVENTURE 
Santiago de Compostela, Rias 

Baixes, Douro e Minho 

Edible Destinations by 

Epitourean 
Edible Destinations by Epitourean 7 4101 
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DELECTABLE PORTUGAL IN HISTORIC ÉVORA 
Évora, São Pedro do Corval, 

Monsaraz e Vila Viçosa 
International Kitchen International Kitchen 7 2633 

TREASURES OF PORTUGAL 
Évora, São Pedro do Corval, 

Monsaraz e Estremoz 
International Kitchen International Kitchen 8 2010 

WALKING AND COOKING IN PORTUGAL 

Porto, Valongo, Castelo de Paiva, 

Póvoa do Varzim, Braga e 

Guimarães 

International Kitchen International Kitchen 8 1667 

LISBON AND SOUTH 

Lisboa, Sintra, Peniche, Nazaré, 

Setúbal, Costa Vicentina, Sagres, 

Lagos, Faro, Tavira e Albufeira 

4GTS Tour Radar 6 960 

PORTO AND NORTH 

Porto, Pinhão, Braga, Peneda-

Gerês, Esposende, Ponte de 

Lima, Piodão e Aveiro 

4GTS Tour Radar 6 960 

CULTURE & COOKING HOLIDAYS IN PORTUGAL 

Faro, Zimbral, Santa Luzia, 

Tavira, Manta Rota, Cabanas, 

Santa Catarina e Fuzeta 

Eco Trilha Tour Radar 8 1648 

WALKING THE EAST ALGARVE - 8 DAYS 

Faro, Zimbral, Santa Luzia, 

Tavira, Manta Rota, Cabanas, 

Santa Catarina e Fuzeta 

Be Cool Tour Radar 8 1600 

HEART OF PORTUGAL 

Lisboa, Sintra, Cascáis, Óbidos, 

Coimbra, Aveiro, Porto, Douro, 

Sortelha, Belmonte, Monsanto, 

Marvão, Évora e Monsaraz 

Food N'Wine Vacations Tour Radar 9 2979 

FOOD AND WINE TOUR OF PORTUGAL 

Porto, Douro, Vila Nova de Gaia, 

Pinhao, Belmonte, Trancoso, 

Estremoz, Arraiolos, Evora, 

Monsaraz, Nazare, Obidos, 

Sintra, Cascais e Lisboa 

Zicasso Zicasso 12 ----- 

ULTIMATE PORTUGAL FOOD AND WINE TOUR 

Porto, Douro, Vila Nova de Gaia, 

Pinhao, Belmonte, Trancoso, 

Estremoz, Arraiolos, Evora, 

Monsaraz, Nazare, Obidos, 

Sintra, Cascais, Lisboa 

Zicasso Zicasso 12 ----- 
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ANEXO 18 - PROGRAMAS DE ATIVIDADES (ESPANHA, FRANÇA, ITÁLIA E GRÉCIA) - TURISMO CULINÁRIO E ENOLÓGICO 

ESPANHA 

NOME PROGRAMA LOCAIS DE VISITA DIAS PREÇO 

RIBERA DEL DUERO: THE SPANISH PARADISE FOR WINE & FOOD LOVERS Madrid, Aranda de Duero, Penafiel and Madrid 4 1916 

TASTE OF SEVILLE Andalusia 4 1990 

CATALONIAN TASTES AND TREASURES Catalonia 4 1700 

BASQUE CUISINE IN BILBAO FROM PINTXOS TO TXAKOLI  Basque Country 4 1925 

A CAPITAL CULINARY ADVENTURE IN MADRID Madrid 4 2090 

CAMINO DE SANTIAGO IN STYLE Madrid, Burgos, León and Santiago de Compostela 4 1872 

THE ULTIMATE FOOD & WINE TOUR THROUGH SPAIN’S FINEST WINE REGIONS 
Madrid, Valladolid, Astorga, Villafranca del Bierzo, Monforte de 

Lemos  and Cambados 
5 2662 

GASTRONOMY IN THE PROVINCE OF CORDOBA  Andalusia 7 2900 

FOOD LOVER'S CATALONIA 
Barcelona, Parc Nacional de Aiguestortes, Girona, 

Besalu,Cadaques, Figueres and Barcelona 
9 2077 

NORTHERN SPAIN REAL FOOD ADVENTURE 
Barcelona, Logrono, San Sebastian, Bilbao,Parque Nacional Picos 

de Europa, Oviedo, Santiago de Compostela 
10 2360 

THE ULTIMATE FOOD & WINE TOUR AROUND NORTHERN SPAIN 
Madrid, Aranda de Duero, Leon, Asturias, Parque Nacional Picos de 

Europa, Ribadesella, Bilbau and San Sebastian 
10 5148 

SPANISH ROADS ADVENTURE 
Bilbao, San Sebastián, Laguardia, Logrono, Seville, Jerez and 

Córdoba 
10 2243 

FRANÇA 

NOME PROGRAMA LOCAIS DE VISITA Dias PREÇO 

TASTE BURGUNDY LIKE A LOCAL Cote de Beaune and Cote de Nuites 4 2017 

CHATEAU DE BERNE Provence/Cote d'Azur 4 1900 

COOKING IN GASCONY Southwest France 4 1095 

DISCOVER NORMANDY Normandy 5 1625 

TERROIR, TOURING, AND TASTING Provence/Cote d'Azur 5 2700 

PROVENÇAL ADVENTURE Provence/Cote d'Azur 5 1200 
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GRAND TOUR OF THE LOIRE Loire 5 2300 

A PARISIAN RENDEZVOUS Paris (Ile de France) 5 1290 

BIKING AND COOKING IN THE LOIRE VALLEY Loire 5 2450 

BORDEAUX WINE TOURS 
Bordeaux, St Emilion, St Laurent Medoc, Graveson, Sauterres and 

Arcachon 
6 3322 

A GASTRONOMIC HOLIDAY IN AIX-EN-PROVENCE Provence/Cote d'Azur 6 2450 

DELECTABLE DORDOGNE: LAND OF THE BLACK TRUFFLE Southwest France 6 1700 

COOKING IN A FRENCH CHATEAU Southwest France 6 3000 

BEST OF BORDEAUX Southwest France 6 2800 

ROBERT ASH COOKERY SCHOOL Burgundy 6 2335 

COOKING PASSPORT TO PROVENCE Provence/Cote d'Azur 6 2250 

GOURMET CUISINE IN FRANCE Loire 6 2250 

BEST OF PROVENCE TOUR Provence region  7 2855 

CUISINE AND CULTURE OF PROVENCE Provence/Cote d'Azur 7 3250 

COLORS OF BURGUNDY Burgundy 7 3500 

SAVOR THE FLAVORS OF THE LANGUEDOC Languedoc 7 3300 

BONJOUR PROVENCE Provence/Cote d'Azur 7 4490 

FOODIE PARADISE IN BURGUNDY Burgundy 7 2450 

COOKING IN THE FRENCH ALPS Rhone Alps 7 3500 

DISCOVER PROVENCE Provence/Cote d'Azur 7 3000 

ELEGANT BURGUNDY Burgundy 7 3500 

COOKING IN BRITTANY Brittany 7 2075 

A TASTE OF BORDEAUX 
Bordeaux, Biarritz, Bayonne, Lourdes,Carcassonne, Albi, Sarlat-La-

Caneda, St Emilion  and Bordeaux 
9 2586 
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GRÉCIA 

NOME PROGRAMA LOCAIS DE VISITA Dias PREÇO 

GASTRONOMICAL ESCAPE Athens - Mainland Greece 4 419 

FOODIES΄ HEAVEN Naxos and Greek Islands 5 673 

PELOPONNESIAN DELIGHTS Paralio Astros and Peloponnese Islands 6 1531 

REAL PEOPLE - REAL FOOD Thessaloniki 6 926 

THE MAGICAL MICROCOSM OF MUSHROOMS Thessaloniki, Vergina, Grevena, Kastoria, Meteora and Thessaloniki 6 858 

COOKING AND TRADITIONS OF CRETE Greece 7 2950 

CULINARY SECRETS TO A LONGER LIFE WITH DIANE KOCHILAS Greece 7 3250 

TASTES OF GREECE Athens, Poros (Saronic Islands) and Athens 8 1219 

CRETAN DIET Chania, Vamos and Chania 8 1150 

GREEK HOSPITALITY Mykonos 8 1784 

AEGEAN FOOD & WINE EXPERIENCE Santorini 8 1940 

GREEK GASTRONOMY ON SANTORINI Greece 8 3090 

ZAKYNTHOS ISLAND ADVENTURE Greece 8 2175 

GREEK COOKING ODYSSEY Greece 8 2400 

GREECE REAL FOOD ADVENTURE Athens, Poros, Nafplio, Mycenae, Kardamyli and Athens 9 2015 

ITÁLIA 

NOME PROGRAMA LOCAIS DE VISITA DIAS PREÇO 

TUSCANY LOCAL LIVING, HISTORY, HOSPITALITY AND FOOD Faenza and Brisighella 4 765 

GASTRONOMY IN AN ITALIAN VILLA Umbria 4 900 

FLAVORS OF THE REAL ITALIAN COUNTRYSIDE Emilia Romagna 4 1550 

FARM TO TABLE IN EMILIA ROMAGNA Emilia Romagna 4 1050 
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LUXURY GASTRONOMY AT L'ANDANA Tuscany 4 1925 

LUXURY AND GASTRONOMY AT VILLA LUPPIS Friuli Venezia Giulia 4 975 

INSIDER'S VENICE Veneto 4 900 

AUTHENTIC EXPERIENCE IN PIEDMONT Piedmont 4 850 

COOKING UNDER THE TUSCAN SUN Tuscany 4 1650 

COOKING IN ANDALUSIAN OLIVE COUNTRY  Andalusia 4 1500 

5 DAYS ITALIAN COOKERY GETAWAY IN UMBRIA Perugia and Assisi 5 950 

TASTE OF ITALY Rome, Offida, Civitella del Tronto, Ascoli Piceno 5 1995 

COOK IN THE HEART OF CHIANTI Tuscany 5 2000 

CLASSIC TUSCAN TABLE AT VILLA CASAGRANDE Tuscany 5 2475 

AUTHENTIC ABRUZZO COOKING Abruzzo 5 2025 

BAROQUE SICILY Sicily 5 2400 

COOKING IN THE VALTELLINA VALLEY Lombardia/Lakes Region 5 1750 

ELEGANT TAORMINA AND THE EASTERN COAST Sicily 5 2550 

DON ALFONSO Amalfi Coast 5 2325 

A FOOD LOVER'S PARADISE IN NORCIA Umbria 5 2700 

COOKING AND VINEYARDS OF SOUTHERN TUSCANY Tuscany 5 2750 

IN THE LAND OF PROSECCO Veneto 5 2865 

TUSCANY'S LEFT BANK: BOLGHERI AND SUPERTUSCAN WINES Tuscany 5 2550 

ANTINORI'S NOBLE TUSCANY Tuscany 5 2350 

SORRENTO COOKING ADVENTURE Amalfi Coast 5 1850 

CHIANTI COOKING: TUSCANY COOKING VACATION Tuscany 5 2025 

VILLA ROMANA: AUTHENTIC AMALFI CUISINE Amalfi Coast 5 1890 
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MEDITERRANEAN COOKING EXPERIENCE Amalfi Coast 5 2550 

SPLENDID SANTA MARGHERITA AND THE CINQUE TERRE Liguria 5 2000 

TUSCANY WINE TOUR Florence, Brunello, Montalcino and Montepulciano 6 2531 

DREAMIN' AMALFI Naples and Capri 6 2368 

BEAUTIFUL BELLAGIO ON LAKE COMO Lombardia/Lakes Region 6 3200 

BOUNTIFUL PIEDMONT Piedmont 6 2250 

PESTO, PASTA, AND THE CINQUE TERRE Liguria 6 2300 

FLORENCE FOR THE FOOD LOVER Tuscany 6 2300 

A VENICE COOKING ODYSSEY Veneto 6 3100 

DISCOVER PIEMONTE Milan and Canelli 7 2970 

CULINARY PARADISE IN ITALY Rome and Spoleto  7 2772 

ITALY UNCORKED: WINE & COOKING IN THE HEART OF THE ITALIAN COUNTRYSIDE Rome, Ascoli Piceno and Offida 7 3295 

TASTE OF SALENTO -AUTHENTIC CULINARY EXPERIENCE 
Brindisi, Lecce, Maglie, Otranto, Gallipoli, Alberobello, Ostri and 

Castro 
7 946 

SECRETS OF TUSCANY 
Florence, Chianti, Volterra, San Gimignano, Siena, Monteriggioni, 

Cinque Terre and Florence 
7 2809 

AUTHENTIC UMBRIA Perugia, Assisi, Deruta, Montefalco, Orvieto 7 1248 

FLAVOURS OF THE RENAISSANCE 
Rome, San Benedetto del Tronto, Numana, Ancona, Parco 

Nazionale dei Monti Sibillini  and Ascoli Piceno 
7 2995 

COOKING AND WALKING IN UMBRIA Umbria 7 3550 

LIVING THE REAL TUSCAN DREAM Tuscany 7 3300 

A FIVE-STAR RETREAT IN THE VENETO Veneto 7 2845 

CULINARY EXPERIENCE ON THE AMALFI COAST Amalfi Coast 7 3600 

SAPORI D'ABRUZZO Abruzzo 7 2750 
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SECRETS OF SPOLETO AND UMBRIAN COOKING Umbria 7 3300 

LUXURY GOURMET EXPERIENCE ON ITALY'S LAKES Lombardia/Lakes Region 7 4600 

LA CUCINA ROMANA IN THE SABINE HILLS Rome (Lazio) 7 3200 

TUSCANY'S TREASURE Tuscany 7 3850 

ROMAN COUNTRYSIDE DISCOVERY Rome (Lazio) 7 2750 

A CULINARY QUEST IN VASTO Abruzzo 7 2550 

A CULINARY ADVENTURE IN PUGLIA Puglia 7 2950 

SICILY FOOD ADVENTURE 
Palermo, Trapani, Marsala, Sciacca, Agrigento, Ragusa Ibla, Noto, 

Syracuse, Taormina 
8 1645 

A TASTE OF PUGLIA 
Bari, Altamura, Castel del Monte, Matera, Cisternino, Alberobello, 

and Bari 
8 1155 

ITALY REAL FOOD ADVENTURE Rome, San Gimignano, Bologna and Venice 8 1980 

SOUTH ITALY REAL FOOD ADVENTURE 
Rome, Fossacesia, Laterza, Ostuni, Matera, Avetrana, Paestum and 

Sorrento 
8 2050 

GASTRONOMY IN PARMA AND BOLOGNA Emilia Romagna 8 2900 

TUSCAN DREAM: COOK IN A LUXURY CHIANTI VILLA Tuscany 8 3375 

LUXURY LUCCA VILLA COOKING Tuscany 8 4150 

TUSCOOKANY: ITALIAN COOKING AT TORRE DEL TARTUFO AND CASA OMBUTO Tuscany 8 3500 

COUNTRY COOKING IN UMBRIA Umbria 8 2600 

AUTHENTIC SICILIAN EXPERIENCE FOR THE FOOD LOVER Sicily 8 3100 

ITALY'S EPICUREAN JOURNEY 
Ascoli Piceno, Fermo, Loreto, Civitella del Tronto, Rocafluvione, 

Offida, Ripatransone and Torano Nuovo 
9 3795 

FOOD LOVER'S FRANCIGENA WAY 
Parma, Montelungo, Lucca, Florence, San Gimignano, 

Monteriggioni, Siena, Orvieto and Rome 
10 3007 
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ANEXO 19 - DADOS DA PROCURA - RESUMO ESTUDO DA WFTA (2016a e 2016b) 
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GÉNERO 

  Masculino 56,6% 60% 64% 53% 54% 56% 53% 

  Feminino 43,4% 40% 36% 47% 46% 44% 47% 

EDUCAÇÃO 

  Ensino Universitário 54,5% 34% 44% 48% 69% 64% 64% 

  Ensino Secundário 39,2% 64% 30% 52% 29% 30% 34% 

GERAÇÃO 

  Silent (pre 1946) 2,3% 1% 2% 4% 1% 2% 4% 

  Boomers (1946-64) 22,3% 26% 28% 29% 3% 14% 36% 

  Gen X (1965-80) 25,7% 26% 40% 3% 27% 28% 29% 

  Millenials (1981-98) 39,5% 47% 30% 34% 31% 56% 31% 

ESTADO CIVIL 

  Solteiro 28,8% 32% 27% 32% 30% 21% 34% 

  Casado 48,3% 38% 60% 52% 49% 41% 53% 

  Numa relação 18,9% 27% 8% 15% 19% 29% 11% 

AGREGADO FAMILIAR 
 

 Crianças com menos de 18 anos de idade em casa 24,3% 25% 35% 39% 3% 20% 25% 

VIAGENS          

 Viajou para um país estrangeiros nos últimos 12 meses 82,5% 86% 77% 82% 87% 83% 80% 

 Viajante frequente (mais de 5 viagens nos últimos 12 meses) 52,9% 48% 59% 46% 51% 61% 49% 



 
 
 

  

  

Estudo: Turismo culinário e enológico  

ANEXOS | setembro 2018 | 305 

QUESTÕES 

G
E

R
A

L
 

A
L

E
M

A
N

H
A

 

E
S

P
A

N
H

A
 

F
R

A
N

Ç
A

 

IR
L

A
N

D
A

 

IT
Á

L
IA

 

R
E

IN
O

 U
N

ID
O

 

ATIVIDADES NAS VIAGENS - ÚLTIMOS 2 ANOS 

EXPERIÊNCIAS CULINÁRIAS/GASTRONÓMICAS 
       

  Fui a um restaurante para usufruir de uma experiência memorável 53,5% 63% 53% 51% 75% 30% 60% 

  Comi num restaurante gourmet 35,0% 36% 43% 28% 46% 23% 40% 

  Comi ou bebi num restaurante famoso ou conhecido do local ou bar 31,9% 21% 40% 26% 40% 32% 33% 

  Comi num street food 40,9% 36% 25% 34% 51% 53% 41% 

  Visitei mercados de produtores ou mercados agrícolas 39,3% 23% 37% 52% 49% 39% 37% 

  Visitei um festival de comida 19,3% 15% 16% 16% 27% 19% 23% 

  Visitei uma quinta 22,2% 17% 17% 34% 19% 23% 23% 

  Participei numa excursão com enfoque na comida/bebida 16,0% 8% 17% 25% 18% 13% 17% 

  Tive aulas de culinária 7,9% 6% 9% 13% 6% 7% 7% 

EXPERIÊNCIAS ENOLÓGICAS 

  Participei num festival de cerveja 15% 14% 11% 11% 14% 23% 13% 

  Visitei uma fábrica de cervejas 14% 14% 14% 13% 12% 19% 12% 

  Participei num festival de vinho 17% 26% 14% 20% 8% 23% 7% 

  Visitei uma adega ou cave 27% 24% 33% 26% 21% 36% 18% 

  Visitei uma destilaria 13% 14% 11% 17% 18% 10% 11% 

OUTRAS ATIVIDADES DE CULINÁRIA/GASTRONOMIA 

  Comi num restaurante local onde serviam comida típica da região 80% 75% 81% 81% 81% 86% 71% 

  Comi num restaurante local onde serviam comida típica de outras regiões 40% 46% 34% 37% 50% 38% 37% 

  Comprei produtos num supermercado local ou loja gourmet 47% 51% 50% 45% 58% 33% 51% 
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OUTRAS ATIVIDADES ENOLÓGICAS 

  Bebi uma cerveja local  3,10 2,93 3,31 2,95 3,21 3,14 3,05 

  Bebi vinhos locais 3,37 3,12 3,56 3,45 3,37 3,46 3,25 

PRINCIPAL MOTIVAÇÃO PARA VISITAR O DESTINO 

  Qual a valorização dada no momento da escolha de um destino, a comidas e bebidas memoráveis 

ou atividades únicas relacionadas com comidas e bebidas 

6,67 6,69 6,66 7,06 6,82 5,81 6,98 

ATIVIDADES QUE MOTIVARAM OS TURISTAS A VISITAR UM DESTINO 

  Visitar um restaurante famoso 20% 13% 23% 17% 32% 11% 31% 

  Comer gastronomia local ou bebidas locais 54% 49% 60% 63% 53% 47% 55% 

  Comer em restaurantes caros ou restaurantes gourmet 19% 15% 27% 16% 19% 14% 25% 

  Participar num festival de comida, cerveja ou vinho 24% 19% 26% 26% 23% 26% 21% 

  Visitar uma adega ou cave 24% 25% 33% 22% 14% 30% 17% 

  Visitar uma fábrica de cerveja 14% 11% 13% 12% 16% 20% 12% 

  Participar numa excursão com enfoque na gastronomia e enologia 17% 19% 19% 14% 18% 14% 21% 

  Visitar uma quinta 20% 12% 17% 30% 21% 21% 17% 

  Visitar uma destilaria 14% 12% 12% 19% 13% 14% 11% 

  Ter aulas de culinária 8% 6% 10% 12% 6% 7% 9% 

  Nenhum dos anteriores 26% 36% 20% 12% 26% 32% 25% 
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FONTES DE INFORMAÇÃO QUE MOTIVARAM A VISITA AO DESTINO 

  Amigos 69% 71% 77% 66% 71% 71% 58% 

  Sites de Reviews online (ex: Tripadvisor) 43% 31% 44% 39% 48% 53% 42% 

  Programas de televisão ou canais temáticos de gastronomia/culinária 23% 24% 32% 24% 25% 12% 29% 

  Revistas de viagens ou cadernos temáticos de viagens em jornais 36% 32% 33% 43% 32% 39% 34% 

  Posts sobre comidas e bebidas (incluindo fotografias e videos) na social media 31% 28% 32% 30% 37% 30% 27% 

  Revistas de viagens ou cadernos temáticos de gastronomia/culinária em jornais 19% 16% 17% 21% 29% 15% 21% 

  Cenas de um filme ou programa de televisão 15% 13% 18% 17% 15% 12% 19% 

COMPORTAMENTOS SOCIAIS 

  Procuro experiências gastronómicas e culinárias em casa de pessoas locais que não conheço 

resultantes de redes de contatos 

2,00 2,07 1,98 2,60 1,65 1,74 1,93 

  Tiro fotografias de comida durante a viagem 2,88 2,70 3,20 2,99 2,80 2,83 2,76 

  Partilho as minhas experiências de viagem na social media (ex: Facebook, Instagram ou Twitter) 2,78 2,49 2,95 2,78 2,88 2,81 2,76 

OUTRAS ATIVIDADES DURANTE A VIAGEM  

  Assistir a grandes eventos (ex: Desportivos, festivais) 3,16 2,83 3,00 3,43 3,18 3,35 3,17 

  Passeios a pé ou de carro 4,38 4,37 4,48 4,46 4,36 4,25 4,33 

  Visitar atrações culturais ou históricas do local 4,27 4,15 4,40 4,30 4,22 4,40 4,15 

  Participar em eventos de arte e cultura (ex: concertos, peças de teatro) 3,26 3,11 3,35 3,43 3,09 3,38 3,19 

  Fazer excursões organizadas em autocarro, a pé ou outras 3,64 3,38 3,94 3,71 3,47 3,73 3,58 

  Hiking & Walking 3,57 3,40 3,60 3,93 3,42 3,59 3,50 

  Shopping 3,75 3,73 3,80 3,84 3,90 3,26 3,96 

  Visitar bares, pubs ou clubes noturno 3,54 3,48 3,57 3,23 3,80 3,47 3,68 
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ONDE OBTEVE A INFORMAÇÃO DURANTE A VIAGEM 

  Reviews em sites especializados ou apps 3,00 2,60 3,12 2,92 3,07 3,25 3,01 

  Conselhos do staff do hotel/concierges 2,96 2,78 3,00 3,13 3,09 2,82 2,94 

  Recomendação de amigos, familiares ou colegas 3,45 3,35 3,80 3,39 3,54 3,38 3,25 

ALGUMAS INFORMAÇÕES SOBRE MIM 

  Considero-me um conhecedor de gastromia e vinhos 3,67 3,92 3,95 3,80 3,82 2,87 3,66 

  A gastronomia e vinhos são mais importantes agora do que quando viajava à 5 anos atrás 3,47 3,34 3,52 3,49 3,56 3,51 3,41 

IMPORTÂNCIA DA COMIDA E BEBIDA NA EXPERIÊNCIA DE VIAGEM 

  Viajo para ter experiências gastronómicas e enológicas memoráveis  3,50 3,20 3,69 3,63 3,73 3,08 3,64 

  Eu aprendo sobre a gastronomia e enologia do local durante a viagem 3,99 3,83 4,16 4,23 3,98 3,85 3,89 

  Eu acredito que as minhas experiências gastronómicas e enológicas me ajudam a entender a 

cultura local durante a viagem 

4,00 3,84 4,21 4,03 3,97 4,06 3,88 

  Eu normalmente gasto mais dinheiro em gastronomia e vinhos durante a viagem do que quando 

estou em casa 

4,02 3,96 4,08 4,00 4,10 4,00 3,97 

  Quando viajo em negócios é importante escolher experiências gastronómicas e enológicas que me 

satisfaçam 

3,48 3,45 3,52 3,45 3,60 3,49 3,35 

GASTRONOMIA E ENOLOGIA COMO SOUVENIRS E PRENDAS 

  Gosto de comprar produtos de gastronomia e vinhos para comer e beber em casa 3,86 3,45 4,24 4,17 3,64 4,07 3,56 

  Gosto de comprar produtos de gastronomia e vinhos como souvenirs ou prendas 3,80 3,49 4,03 4,17 3,58 4,01 3,52 

GASTRONOMIA E ENOLOGIA COMO MEMÓRIAS 

  Quando penso nas viagens que gostei, as refeições, a comida e as bebidas integram grande parte 

das memórias 

4,01 3,89 4,16 4,01 4,12 3,93 3,94 

  Quando vejo determinados produtos, comidas ou bebidas recordo-me de algumas viagens que fiz 4,02 3,97 4,12 4,00 4,02 4,04 3,95 
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IMPACTO DA GASTRONOMIA E ENOLOGIA NA IMAGEM DO DESTINO, SATIFAÇÃO, REGRESSO OU RECOMENDAÇÃO 

  A experiência gastronómica e enológica num destino turístico ajuda a criar boas impressões do 

local 

4,11 4,08 4,21 4,06 4,14 4,18 3,97 

  As minhas experiências gastronómicas e enológicas são importantes para a satisfação global da 

viagem 

4,06 3,96 4,17 4,06 4,08 4,04 4,03 

  As experiências gastronómicas e enológicas positivas numa viagem criam-me vontade de 

regressar ao destino 

3,98 3,84 4,07 3,95 4,17 3,86 3,97 

  As experiências gastronómicas e enológicas positivas numa viagem criam-me vontade de 

recomendar o destino 

4,07 3,94 4,19 4,06 4,23 3,98 4,04 

IMPACTO DAS VIAGENS NAS COMPRAS DE GASTRONOMIA E VINHOS EM CASA 

  Quando estou de regresso a casa compro produtos alimentares e bebidas que experimentei pela 

primeira vez durantes as viagens 

3,59 3,54 3,70 3,60 3,61 3,52 3,57 

FONTE: WFTA (2016a) e WFTA (2016b) 

 


