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O presente Sumário Executivo foi desenvolvido no âmbito do projeto “Organisational Diagnosis 
and B-Learning Tool for Enhancement of the Wine Tourism SME/BACCHUS SME” financiado pelo 
programa Erasmus+. 

Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta publicação 
(comunicação) vincula exclusivamente o autor, não sendo a Comissão responsável pela utilização 
que dela possa ser feita. 
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RESUMO DESCRITIVO DO PROJETO 

BACCHUS SME é um projeto Europeu concebido para desenvolver e consolidar competências 
profissionais no setor do enoturismo; setor que está agora a dar os primeiros passos para se 
destacar como um produto turístico com grande impacto nas economias dos parceiros. Um outro 
objetivo é promover o desenvolvimento organizacional das PME do Enoturismo nas regiões 
vitivinícolas da parceria. 

 

O projeto BACCHUS SME pretende melhorar a qualidade dos serviços promovidos pelas pequenas 
e médias empresas do setor do enoturismo. Para atingir os objetivos acima mencionados, o 
projeto desenvolverá uma ferramenta de diagnóstico organizacional para os empreendedores do 
enoturismo. Apoiará as PME na definição das suas necessidades de formação e na elaboração dos 
seus planos de melhoria da qualidade. A ferramenta também facilitará o desenvolvimento 
organizacional das PME do enoturismo nas regiões vitivinícolas da parceria. 

 

ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO DO QUESTIONÁRIO 

A pesquisa foi realizada nos 6 países da parceria - Espanha, Áustria, Itália, Bulgária, França e 
Portugal. Foi realizado através do LimeSurvey, uma ferramenta de questionários on-line. 

• Espanha 

A pesquisa foi realizada de 23 de janeiro a março de 2017. No total, 86 adegas responderam ao 
questionário, o que equivale a uma taxa de resposta de 57%. No entanto, como 51 dos 
questionários devolvidos estavam incompletos, apenas 35 foram considerados adequados para a 
análise. 

• Áustria 

A pesquisa austríaca foi realizada em fevereiro / março de 2017 através de um questionário on-
line. Foram contactados 150 representantes de adegas e 31 preencheram o questionário, tendo-
se obtido uma taxa de resposta de 20,7%. 

• Itália 

A pesquisa foi realizada da primeira semana de fevereiro até à primeira semana de abril de 2017 
recorrendo ao software LimeSurvey. 56 adegas responderam ao inquérito, mas apenas 32 
questionários estavam completamente preenchidos, os 23 questionários restantes foram 
somente preenchidos parcialmente. 

• Bulgária 

O questionário do Setor do Enoturismo foi realizado no período de 15 de fevereiro a 30 de março 
de 2017. Foi enviado para 74 adegas das 5 regiões vinícolas da Bulgária um e-mail com o link para 
o questionário on-line juntamente com uma breve descrição do projeto. Foi recebido um total de 
32 questionários preenchidos, o que perfaz uma taxa de resposta de 43,24%. 



Page 4 of 8 
 

• França 

A pesquisa foi realizada em França entre janeiro e abril de 2017. Foram contactadas no sul de 
França aproximadamente cem adegas consideradas as mais representativas através de e-mail e 
de entrevistas presenciais. Um total de 34 vitivinicultores responderam ao questionário - uma 
taxa de resposta de 34%. 

• Portugal  

O questionário foi realizado em Portugal através de uma campanha de e-mail utilizando o Mail 
Chimp. A campanha foi inicialmente enviada a 27 de janeiro e terminou a 9 de março de 2017. 
Foram recebidas 78 respostas, mas apenas 31 (39,74%) são respostas completas. 

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA NOS SEIS PAÍSES PARCEIROS 

(ES, AT, IT, BG, FR & PT) 

Análise da seção I: Informação sobre os turistas – COMO DIVULGA OS SEUS SERVIÇOS JUNTO DOS 
TURISTAS? 

Em todos os países da parceria a opção com um maior número de respostas para o perfil médio 
dos enoturistas foi a mesma - casais entre 35 e 60 anos. A segunda resposta mais selecionada foi 
"Amigos - grupo de pessoas com mais de 35 anos". A principal razão para visitar as adegas prende-
se com algum interesse no enoturismo, mas as visitas só são planeadas quando os turistas já se 
encontram na região. 

As adegas fornecem principalmente serviços diretamente relacionados com a produção de vinho, 
como sejam degustações de vinhos, lojas e passeios na adega. Outros serviços mais diferenciados 
do processo de produção do vinho estão menos presentes nas unidades de enoturismo - 
atividades como alojamento, restaurantes, vendas de produtos regionais, SPA, etc. Contudo a 
maioria das adegas não oferece pacotes promocionais especiais. Os três principais canais que as 
adegas utilizam para divulgar os seus serviços junto dos turistas são as redes sociais, canais na 
internet e através do “boca-a-boca”. 

 

Análise da seção II: TRABALHO EM REDE NA REGIÃO  

A maioria das adegas não mantem contactos regulares com outros fornecedores locais de 
serviços turísticos e há mesmo adegas quer não têm algum contacto com outros fornecedores. 
Algumas adegas afirmam que têm os seus folhetos nas receções dos hotéis ou lojas locais, mas 
nenhuma tem parcerias bem estabelecidas com outros atores económicos do setor turístico local. 
A exceção verifica-se com a restauração, a maioria das adegas estabeleceu relações comerciais 
com os restaurantes locais, nomeadamente no que diz respeito ao fornecimento de vinhos para 
a lista de vinhos do restaurante. No entanto, esta rede de trabalho não vai para além do 
enunciado. A importância e os benefícios do trabalho em rede com fornecedores locais de 
serviços turístico tem de ser reforçada junto dos gestores das adegas dos países da parceria. 
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Análise da seção III: MARKETING & PUBLICIDADE 

Os resultados da pesquisa em todos os países da parceria revelaram que as adegas compreendem 
os benefícios do enoturismo como fonte de crescimento económico e consideram que este pode 
contribuir para o aumento de suas vendas e lucros. No entanto, não há uma total consciência 
sobre as vantagens competitivas de ter um recurso humano totalmente dedicado marketing e 
terem uma estratégia de marketing bem definida. É, portanto, necessária formação nesta área 
nas adegas. 

 

Análise da seção IV: MARKETING DIGITAL 

Os resultados obtidos da pesquisa em todos os países revelam que a maioria das adegas possui 
um website bilíngue, um empregado responsável pela imagem virtual da adega e utilizam as redes 
sociais para promoverem os seus serviços, principalmente o Facebook. A maioria da equipa das 
adegas está familiarizada com o uso das TIC. Estes resultados mostram que, embora as adegas 
compreendam a importância da promoção na internet e tenham dado alguns passos nessa 
direção, ainda não estão prontos para alocar mais recursos para esta área do negócio. Assim, 
recomenda-se mais formação sobre os benefícios e a aplicação do marketing digital nas adegas 
dos países parceiros. 

 

Análise da seção V: COMPETÊNCIAS LINGUÍSTICAS 

Os resultados demostram que as adegas estão conscientes da necessidade de terem funcionários 
com bons conhecimentos de inglês e fornecerem passeios em outras línguas 
(predominantemente em inglês). Há diferentes expectativas sobre as competências linguísticas 
que os funcionários devem possuir, nomeadamente no que diz respeito ao inglês é referido ser 
essencial para o enoturismo. As respostas fornecidas revelaram que a melhor abordagem para 
expandir os conhecimentos da língua inglesa dos funcionários é através de cursos mistos. 

 

Análise da seção VI: ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM 

As respostas relacionadas com o ambiente, estrutura e ferramentas de aprendizagem não foram 
consensuais. Alguns demostraram preferência pela formação em sala com um formador, 
enquanto outros preferem cursos on-line. No entanto, todos mostraram preferência por 
ambientes de formação e-learning. A maioria prefere formação adaptada às suas necessidades 
específicas, mas também há quem prefira módulos curtos on-line ou em papel. Dado a 
disparidade de resultados, não é fácil projetar um curso formativo que responda a todas as 
solicitações. Sendo a abordagem b-learning (presencial e a distância) a melhor opção para 
responder às expectativas demonstradas, uma vez que combina módulos de autoaprendizagem, 
com sessões de formação em sala com um formador. Assim, a abordagem b-learning é a melhor 
resposta para conceber um curso de formação para as unidades de enoturismo dos países da 
parceria. 
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A maioria das adegas está interessada em receber formação sobre como divulgar os seus serviços 
junto dos turistas e em marketing e publicidade. Todas as adegas estão dispostas a receber mais 
informações e dicas que suportem o seu desenvolvimento futuro no sector do enoturismo. 

Todas as adegas que responderam ao questionário consideram-se bastante conscientes das boas 
práticas que existem na sua região e classificam sua unidade turística como bastante inovadora. 

 

Análise da seção VII: DADOS DEMOGRÁFICOS 

A maioria das adegas que responderam ao questionário são pequenas empresas com menos de 
50 funcionários, são independentes e têm os seus próprios vinhos certificados. Todas as adegas 
transmitiram que têm dificuldades significativas em encontrar pessoal qualificado. 

 

PRINCIPAIS CONCLUSÕES 

As conclusões mais importantes baseadas nos resultados obtidos da pesquisa realizada nas 
adegas dos seis países parceiros podem ser resumidas da seguinte forma: 

• A maioria dos enoturistas são pessoas entre 35 e 60 anos que viajam em casal ou com 
amigos. 

• A maioria dos turistas aparece na adega porque estão de visita à região. 

• Os principais serviços oferecidos pelas adegas são a degustação de vinhos, tours nas 
adegas e vinhas e loja de vinhos. 

• As adegas não estão bem familiarizadas com o conceito de ofertas promocionais e 
algumas não disponibilizam estas promoções. Outras têm ofertas promocionais e 
descontos de fim-de-semana ocasionalmente. 

• As adegas não estabelecem contactos regulares, nem procuram estabelecer parcerias 
com agências de turismo na área, com hotéis e/ou restaurantes. Também, não têm 
parcerias ou contatos com outros prestadores de serviços turísticos, como sejam lojas de 
lembranças locais, artesãos, prestadores de atividades culturais e recreativas, atrações 
turísticas naturais, empresas de organização de eventos. 

• Têm um funcionário que, entre outras tarefas, tem a responsabilidade de gerir o 
marketing e a imagem virtual da adega. 

• A maioria das adegas não tem uma estratégia de marketing. 

• Dependem de canais promocionais como as redes sociais (principalmente Facebook), os 
websites e na promoção “boca-a-boca”; geralmente têm um website bilíngue e fornecem 
também passeios em inglês. 

• O uso das TIC nas adegas depende do país, assim em alguns é bem aceite, enquanto 
noutros a equipa não se sente à vontade para trabalhar com as TIC. 

• A maioria das adegas considera o domínio da língua inglesa como parte importante dos 
requisitos do trabalho durante a contratação. A maioria dos funcionários fala inglês e 
estão interessados em formação adicional em idiomas estrangeiros para seus funcionários. 

• Quanto à metodologia de aprendizagem e ao meio ambiente onde decorre a 
aprendizagem, alguns preferem ter formação em sala com um formador, enquanto outros 
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preferem formação on-line. As adegas pretendem um curso de formação que responda às 
suas necessidades específicas. Consideram útil um curso de formação sobre como divulgar 
os seus serviços junto dos turistas e em marketing e publicidade. 

• A maioria dos entrevistados são adegas pequenas (até 50 funcionários), independentes e 
com os seus próprios vinhos certificados. 

• Todas as adegas confirmam que é muito difícil encontrar funcionários qualificados.  
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Website: http://www.bacchus-sme.eu/ 

Facebook: https://www.facebook.com/BacchusSME/ 

 

 

O Relatório Geral do Questionário do Setor do Enoturismo foi desenvolvido no âmbito do projeto 
“Organisational Diagnosis and B-Learning Tool for Enhancement of the Wine Tourism 
SME/BACCHUS SME” financiado pelo programa Erasmus+. 

Este relatório baseia-se nos seis relatórios nacionais fornecidos por cada país parceiro. 

Os resultados apresentados são o produto final do produto intelectual 1/O1 e serão utilizados 
como base para o desenvolvimento das seguintes fases do projeto. 

Os resultados apresentados são da inteira responsabilidade dos parceiros do projeto. 
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