PRINCIPIOS
As Rotas do Vinho assumem grande importância para os destinos turísticos, considerando
o grande valor e interesse turístico sobre os produtos agrícolas genuínos e diferenciados,
bem como sobre as artes e ofícios ancestrais, em ambos os casos associados ao valor da
paisagem e de um modo de vida próprio, fortemente resultante de uma identidade
própria dos territórios e das suas gentes.
Para o turismo, as Rotas do Vinho, são recursos de primeira hierarquia para o produto
Gastronomia & Vinhos, concretamente no segmento do Enoturismo, cujo potencial é
reconhecido, não só porque contribui para a quali cação da oferta turística associada, mas
igualmente porque possibilita a atração de segmentos de procura de alto rendimento.
Estas condições são, genericamente, decisivas para o desenvolvimento turístico dos
destinos turísticos, mas na atualidade ainda mais relevantes considerando o desa o
estratégico nacional da coesão territorial e social, esbatimento da sazonalidade,
valorização dos territórios de baixa densidade, xação das populações, e crescimento em
valor.

A ROTA DOS VINHOS E DO ENOTURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL
Pretende-se a implementação de uma estratégia coletiva de desenvolvimento sustentado
na observância dos seguintes princípios gerais:
✓ Desenvolvimento Sustentável: prossecução da conservação, gestão e valorização dos
recursos territoriais e assunção de responsabilidade em relação ao território e à sua
exploração;
✓ Cooperação: potenciação de sinergias resultantes de complementaridades de
atividades e acções comuns quer entre a Rota e aderentes, quer entre a Rota e os
demais parceiros do território;
✓ Preservação do Meio Ambiente: favorecimento do desenvolvimento socioeconómico
do território com respeito pelo meio ambiente e pelos valores paisagísticos.

OBJECTIVOS
Neste âmbito, são identi cados os seguintes objetivos:
✓ Defesa e valorização da cultura do Vinho;
✓ Desenvolvimento económico e social;
✓ Proteção e melhoria das condições de vida dos habitantes;
✓ Controlo do uxo turístico e sua tipologia e a melhoria contínua da qualidade da oferta.
✓ Dinamização empresarial, criação e manutenção dos postos de trabalho
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✓ Quali cação da oferta turística

