
 

 
Ação 10.3 - COOPERAÇÃO INTERTERRITORIAL E TRANSNACIONAL DOS GAL no âmbito 

da MEDIDA 10 LEADER 
 
 

“Enoturismo: um Mosaico de Experiências” 

 
 
Descrição da operação 

Tratando-se da preparação de um projeto de cooperação transnacional, suportada por uma abordagem 
LEADER pretende-se envolver na parceria entidades de diferentes setores (ex. Associações de 
Desenvolvimento Local; Associações do setor vitivinícola e agentes locais dos territórios rurais de 
Portugal e Brasil) que executam uma estratégia de desenvolvimento local em territórios rurais, 
nomeadamente produtores e empresários do setor vitivinícola e do turismo; escolas de hotelaria e 
turismo, associações culturais e autarquias com experiência em projetos de cooperação e que tenham 
desenvolvido iniciativas e projetos diferenciadores no contexto da temática a desenvolver. 
 
O Projeto de Cooperação, assentará na Parceria estabelecida entre as entidades (ADREPES, da ADL e da 
ADERAL). As entidades nacionais encontram-se reconhecidas como Grupos de Ação Local no âmbito das 
iniciativas DLBC para o período 2014-2020, com Estratégias de Desenvolvimento Local (EDL) 
devidamente aprovadas. Na sua vertente internacional, a parceria que se pretende vir a constituir 
incluirá AENOTUR – Associação Internacional de Enoturismo, APROVALE – Associação dos Produtores de 
Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos (Rio Grande do Sul - Brasil), IBRAVIN – Instituto Brasileiro do Vinho 
(Brasil). 
 
 

Objetivo 

Preparação de um projeto de cooperação transnacional que permita, através da troca de experiências e 
de complementaridades, valorizar e consolidar o tecido económico e social dos territórios rurais 
envolvidos de Portugal e Brasil através de uma temática comum ‐ o Enoturismo e a promoção dos 
produtos locais. 
 
A oferta integrada de produtos e serviços associados ao Enoturismo permitirá criar valor na economia 
local não só do ponto de vista económico como também social e cultural, integrando o desenvolvimento 
tecnológico, a promoção e comercialização de proximidade de produtos locais de qualidade e o 
património natural e cultural surgindo assim o título: “O Enoturismo: mosaico de experiências”.  
 
Objetivos específicos: 

• Procura de novos parceiros;  

• Transferência de conhecimento; 

• Identificação das potencialidades e fragilidades do setor nos diferentes contextos territoriais; 

• Benchmarking de projetos e iniciativas de sucesso no âmbito da temática proposta ao nível da 

CPLP;  

• Definição do futuro plano de cooperação (objetivos e atividades específicas). 

 

 



 

Resultados da Preparação: 

Perante os resultados da preparação do presente projeto de cooperação foram identificadas sinergias e 

complementaridades entre as entidades parceiras possibilitando a formalização de um projeto de 

cooperação envolvendo diferentes territórios e organizações com experiências inovadoras, criativas e 

consolidadas em matéria de atividades de Enoturismo integradas com a promoção de produtos locais e 

associadas a atividades culturais (música, arte) e de lazer (turismo rural e de natureza).  

Ficou decidido que seria enviado para os parceiros a proposta de candidatura para ser analisada e para 

apresentação de contributos. Após a integração de todos os contributos será validada pela parceria a 

proposta final e firmado o respetivo Protocolo de Cooperação.  

 

Intervenção: 

Na Estratégia DLBC do GAL ADER-AL é essência, por um lado, inverter-se a tendência de desertificação e 
fixar a população, sobretudo jovem e em meio rural, e, por outro lado, embora com uma relação direta, 
desenvolver e inovar os produtos/áreas com maior potencial (algumas são as mais tradicionais). Neste 
contexto importa criar sinergias e complementaridades através do estabelecimento de parcerias de 
cooperação com outros territórios e organizações com experiências inovadoras, criativas e consolidadas 
em matéria de atividades de Enoturismo integradas com a promoção de produtos locais e associadas a 
atividades culturais (música, arte) e de lazer (turismo rural e de natureza).  

As principais linhas de intervenção do projeto são as seguintes:  

• Realização de atividades de intercâmbio entre os territórios envolvidos – visitas das delegações 

estrangeiras, realização de reuniões e encontros de âmbito nacional e internacional que 

permitam identificar as potencialidades e fragilidades do setor nos diferentes contextos 

territoriais, benchmarking de projetos e iniciativas de sucesso no âmbito da temática proposta.  

• Definir de forma concertada e consensual os objetivos, as metodologias e os produtos a 

desenvolver no futuro projeto de cooperação. 

 

Níveis e taxas de apoio 

O montante de apoio a alocar à Preparação do projeto de cooperação interterritorial e transnacional 
dos Grupos de Ação para “Enoturismo- um Mosaico de Experiências” é de 8.300,00€, com o apoio a 90%. 
 

 


