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Resumo 
 

No segundo e último ano do mestrado de Relações Públicas e Publicidade, uma das áreas de 

especialização de Ciências da Comunicação, está contemplado no plano curricular a 

realização de um estágio que tem o cumprimento mínimo de novecentas horas na entidade 

acolhedora. A realização deste estágio constitui uma oportunidade bastante interessante para 

os discentes contactarem com o mundo do trabalho e a vida ativa desta área em constante 

desenvolvimento. Nos dias de hoje é importante adquirir toda a experiência de trabalho que se 

conseguir. 

O meu estágio curricular foi realizado na agência de comunicação Psstt! Psstt! Comunicação, 

Relações Públicas e Serviços, situada em Caldas de Aregos, Resende, tendo o estágio sido 

decorrido em Vila Real.  

A estrutura do relatório é composta, em primeiro lugar, por uma componente teórica, onde 

são abordados temas importantes relacionados com o estágio, neste caso, as relações públicas, 

a comunicação, o Douro e, S. João da Pesqueira, a vila que é considerada como sendo o 

coração do Douro Vinhateiro. Em segundo lugar, são apresentados aspetos relacionados com 

o estágio em si como a apresentação da empresa, as atividades desenvolvidas ao longo do 

estágio e a apreciação crítica do mesmo. Em terceiro e último lugar é abordada a componente 

prática onde é pretendido apurar a importância das relações públicas na promoção turística do 

Douro. Para o efeito foi estudado o caso do evento Vindouro – Festa Pombalina, na vila de S. 

João da Pesqueira através da análise do site oficial do evento, de notícias publicadas no site, 

de uma entrevista de promoção de evento no Porto Canal e, ainda, de uma entrevista realizada 

ao Dr. Eduardo Pinto do departamento de comunicação e imagem da Câmara de S. João da 

Pesqueira. 

 

PALAVRAS-CHAVE: 

RELAÇÕES PÚBLICAS; DOURO; TURISMO  
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Abstract 
 

In the final year of the Master’s degree of Public Relations and Advertising, one of the area of 

Communication Sciences expertise, it is included the development of an internship that 

accomplishes nine hundred hours. The accomplishment of this stage is a very interesting 

opportunity for the students to contact with the real world of the working life of the area. 

These days it is important to get all the work experience that we can. 

 

My traineeship was held in Psstt! Psstt! Communication, Public Relations and Services, 

which is a communication agency, located in Caldas de Aregos, Resende, and the stage took 

place in Vila Real. 

 

The report's structure consists, first of all, in a theoretical component, which addresses 

important issues related to the stage, in this case, public relations, communication, Douro and 

S. João da Pesqueira, the village which is considered to be the heart of the Douro Wine 

Region. Second of all, a componente presenting the aspects related to the stage itself such as 

the presentation of the company, the activities developed throughout the stage and the critical 

appreciation of it. Lastly, a practical component which is intended to determine the 

importance of public relations in the tourism promotion of the Douro Valley.  

For this purpose I studied the case of the event Vindouro – Festa Pombalina, in the village of 

S. João da Pesqueira by examining the official website, three news published on the website, a 

promotion interview in Porto Canal and, also, an interview to Dr. Eduardo Pinto from the 

department of image and communication of the Town Hall of S. João da Pesqueira. 

 

 

KEYWORDS: 

PUBLIC RELATIONS; DOURO; TOURISM 
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Introdução 

 
No último ano do mestrado de Relações Públicas e Publicidade, especialização de Ciências da 

Comunicação, está contemplado no plano curricular a realização de um estágio cuja 

realização constitui uma oportunidade única e interessante para os discentes contactarem com 

o mundo do trabalho da sua própria área. 

O meu estágio curricular foi realizado na agência de comunicação Psstt! Psstt! Comunicação, 

Relações Públicas e Serviços, situada em Caldas de Aregos, Resende, tendo o estágio sido 

decorrido em Vila Real.  

Na primeira reunião com o Dr. Hélder Gomes Ferreira, gerente da empresa e meu orientador 

de estágio, ficou definido que neste estágio não iam ser contabilizadas horas de trabalho pois 

não houve um horário definido, sendo que o tempo de estágio foi contabilizado em seis 

meses, que equivalem, aproximadamente, a novecentas horas de trabalho, como o previsto no 

plano curricular do mestrado. A empresa decidiu iniciar a sua componente de Relações 

Públicas e, entre os seus vários objetivos e oportunidades de trabalho nessa área, tinha como 

objetivo principal a promoção turística da zona do Alto-Douro Vinhateiro, que foi o projeto 

em que o estágio mais se pretendeu focar, apesar de terem sido realizadas outras atividades 

relacionadas com diferentes projetos.  

Este relatório está estruturado em três importantes componentes: uma componente teórica, 

uma componente que integra a empresa do estágio, as atividades desenvolvidas e a apreciação 

crítica do estágio e, uma componente prática que tem como objetivo principal procurar saber a 

importância das relações públicas para a promoção turística do Douro, tendo sido estudado o 

caso do evento Vindouro – Festa Pombalina, que se trata de um evento conhecido devido às 

suas caraterísticas únicas. Para essa conclusão foi necessário uma análise documental e uma 

análise de conteúdo. A análise documental integrou a análise do site oficial do  evento, bem 

como a análise de três notícias publicadas no mesmo e, ainda uma análise a uma entrevista de 

promoção de evento no Porto Canal. A análise de conteúdo integrou uma entrevista realizada 

ao Dr. Eduardo Pinto, do departamento de comunicação e imagem da Câmara de S. João da 

Pesqueira. 
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Os principais motivos da escolha do tema “A importância das relações públicas na promoção 

turística do Douro” foram, em primeiro lugar, a minha relação pessoal com a zona do Douro, 

uma região que tenho vindo a descobrir e pela qual me vou apaixonando.  

Em segundo lugar, visto que um dos objetivos da agência de comunicação visava promover o 

turismo no Douro e, que a empresa iniciou a sua vertente de relações públicas com o início do 

estágio curricular e, sendo que o estágio se ia direcionar nessa área, pareceu-me certo aliar no 

relatório as relações públicas e o turismo no Douro.  

Em terceiro e último lugar, as relações públicas são uma área que apesar de abrangerem 

componente teórica e de ser possível estudá-la, como aconteceu ao longo do mestrado, é uma 

daquelas áreas em que, pessoalmente compreendo e entendo de uma forma mais completa 

através de uma parte prática e palpável. Em Portugal as relações públicas ainda se encontram 

numa fase inicial e carecem ainda de desenvolvimento, no entanto, existem já empresas que 

compreendem a importância desta profissão. O último motivo rege-se então por apurar se são 

usadas as relações públicas no Douro e, se sim, quais os métodos e formas postos em prática 

e, em que medidas são capazes de trazer um balanço positivo de desenvolvimento turístico à 

região do Alto Douro Vinhateiro. Desta forma foi também possível verificar medidas de 

relações públicas no real mundo do trabalho, o que contribuiu para um maior conhecimento 

acerca da área.  

O caso estudado foi o da Vindouro – Festa Pombalina devido a já conhecer o evento há 

alguns anos, apesar de nunca ter tido a oportunidade de visitar. Como já era de meu 

conhecimento de que desde há alguns anos a festa tem tido cada vez mais afluência e renome 

e, sendo que é realizada no coração do Douro Vinhateiro, S. João da Pesqueira, pareceu-me 

ser o caso perfeito a estudar e implementar no relatório de estágio. 
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Capítulo I 
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As Relações Públicas 
 

1. Enquadramento e conceitos das relações públicas 
 

Em Portugal, em comparação com outras disciplinas das ciências sociais, ou outras áreas 

das ciências da comunicação, como o jornalismo, chega-se à conclusão de que, enquanto 

campo científico, as relações públicas estão ainda numa fase muito inicial mas, no entanto, 

mesmo nos países onde esta área está mais desenvolvida e onde já existe há mais tempo no 

ensino superior persiste a noção de que as relações públicas sofrem de uma falta de respeito 

em relação a outras áreas das ciências da comunicação. 

Por um lado, existe apenas uma única definição consensual e completa acerca das relações 

públicas. Existem várias definições mas não uma oficial que tornasse mais fácil a 

compreensão e o conhecimento acerca desta área, mesmo para pessoas que não estão 

relacionadas com as RP. A grande maioria das respostas que se obtém se questionarmos as 

pessoas acerca do que são as relações públicas deverá ser relacionada com quem faz 

promoções de festas das discotecas mas, mesmo nas organizações permanecem dúvidas 

acerca de quais os verdadeiros papéis de um profissional de RP.  

Por outro lado, as relações públicas sempre foram diminuídas ou, inseridas dentro de outras 

áreas, o que causou um impacto na investigação científica desta área. Até aos anos oitenta as 

RP eram conhecidas como uma técnica de comunicação empresarial sempre a par ou da 

publicidade ou da promoção de vendas. A partir dos anos oitenta as relações públicas estavam 

integradas em comunicação de marketing. A visão da área das relações públicas foi alargada 

em 1984, como sendo elemento de grande importância da gestão da organização, com James 

E. Grunig e Todd Hunt na sua edição “Managing Public Relations”. Esta obra contribuiu para 

um grande crescimento a nível científico e afirmou a importância das relações públicas como 

sendo uma área autónoma. As relações públicas começam a ser definidas como um processo 

estratégico de uma comunicação bidirecional entre as empresas e os seus públicos, com a 

finalidade de equilibrar os interesses das partes envolvidas. A estratégia deste processo 

implica alinhar as mensagens de relações públicas com objetivos colocados previamente pelas 

organizações. 

“A habilidade para desenvolver e manter relacionamentos bem-sucedidos com os clientes é 

a chave para a sobrevivência das empresas.” (Hochman 2010:18) 
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As Relações Públicas são uma área em constante desafio: conseguir um processo 

estratégico de comunicação entre uma organização (emissor) e os seus públicos (recetores), 

com o objetivo de manter o equilíbrio dos interesses de ambas as partes, com sucesso, é algo 

fascinante a nível empresarial. Sendo uma área que abrange bastantes atividades pode ser 

difícil reunir todas as suas características apenas num único conceito. 

“Processo estratégico de comunicação bidirecional entre uma organização e os seus 

públicos, tendo em vista balançar os interesses de ambas as partes.” (Gonçalves apud 

James, Hunt 2010: 10) 

Geralmente as RP são associadas às organizações e a outras entidades coletivas, mas podem 

estar igualmente ao serviço de um indivíduo em particular, como um líder político ou um 

empresário. Este é um dos aspetos que certamente demonstra a variedade desta área. 

Wilcox frisa que as relações públicas devem “fomentar uma comunicação aberta, bidirecional, 

e uma compreensão mútua” (Sousa apud Wilcox 2006:308) entre uma entidade 

(organizacional ou individual) e os seus públicos, tendo em conta que os públicos e a entidade 

vão mudando com o decorrer do tempo. 

“Relações Públicas é o profissional que, numa empresa, tem por funções estabelecer 

contactos com a imprensa, com o público, com outras organizações.” (Priberam) 

As relações públicas, como todas as atividades, constituem um processo: investigação, 

análise, a criação de uma política, programação, comunicação e feedback de muitos públicos. 

Constituem, também, grande importância no campo de ação dos públicos externos das 

empresas, mas são tão ou mais importantes em relação ao público interno. Por vezes é 

necessário trabalhar o seio corporativo de uma empresa, para tornar a equipa mais confiante e 

a trabalhar em uníssono, de modo a passar a correta imagem da empresa ao público externo.  

Jorge Pedro Sousa definiu as relações públicas como: 

“As relações públicas são uma atividade processual de gestão diretiva de comunicação em 

sociedade, tendo por fins o planeamento, a criação e gestão de uma imagem positiva de 

uma determinada entidade (individual ou coletiva) no meio social e a adaptação dessa 

entidade ao seu entorno – nomeadamente aos seus públicos – e vice-versa, tendo em conta 

as mudanças que o tempo produz, continuamente, na entidade, no seu entorno e nos seus 

públicos.” (Sousa 2006:306) 

A imaginação e a criatividade são outras duas principais características de um profissional 

desta área, sem deixar de parte a relação com os funcionários e colaboradores das empresas e, 
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as relações com a imprensa, que chegam a ser o instrumento essencial às relações públicas. 

Estes são alguns dos métodos de transmissão das operações desta área. 

Tratando-se de um ramo que abrange vários tipos de ações e públicos variados, estas podem 

ser postas em ação com instrumentos como: 

 Reuniões; 

 Comunicação e patrocínio de eventos; 

 Mecenato; 

 Brindes e objetos publicitários; 

 Correio eletrónico e correspondência; 

 Salões, feiras e exposições, onde se desenvolvem relações com o público. 

 

Podem distinguir-se dois campos de trabalho dentro do ramo: as relações públicas 

institucionais (que têm como objetivo estabelecer e defender a legitimidade e o interesse das 

empresas e, criar uma imagem favorável à opinião pública em geral ou a um público em 

particular, dependendo dos casos) e as relações públicas de marketing (que se baseiam em 

promover e apoiar uma marca e/ou produto e juntam-se aos esforços publicitários). 

Renato Póvoas, relações públicas e, autor do primeiro blogue nacional de relações 

públicas, define estes profissionais da seguinte forma:  

“Os profissionais de Relações Públicas são os verdadeiros arquitetos e os responsáveis pela 

política de comunicação nas organizações, pois garantem a correta aplicação dos diversos 

instrumentos disponíveis dentro de uma estratégia lógica e articulada.” (Póvoas 2009) 

A estratégia é das bases mais importantes das relações públicas, pois, se bem elaborada e de 

qualidade, trará uma relação de sucesso entre as organizações e seus públicos. Através do 

estabelecimento de valores entre clientes, fornecedores, colaboradores, entre outros, algo 

muito básico mas muito necessário a fim de se cumprirem e atingirem os objetivos 

corporativos com sucesso. 

“É fundamental para o profissional de RP identificar os públicos estratégicos e desenvolver 

uma network de relacionamentos que permita a ambas as partes serem beneficiadas. A sua 

correta implementação, demonstrada através de resultados mensuráveis e tangíveis, 

contribuirá decisivamente para o reconhecimento da função junto da administração da 

empresa.” (Póvoas 2009:26) 
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Em grande parte das organizações, as relações públicas ainda são consideradas como 

acessórias e nada estratégicas. Para que esta importante função venha a ter uma imagem mais 

positiva, valorizada e respeitava, tem de passar a ser reconhecida principalmente a um nível 

institucional de estrutura organizacional, onde se incluem os profissionais de comunicação, 

responsáveis por essa área da empresa tanto a nível externo como a nível interno. 

Renato Póvoas afirma que o papel do departamento das relações públicas é detentor de grande 

importância nas empresas, no entanto, em grande parte das vezes, os profissionais de relações 

públicas não são envolvidos nos processos de planeamento das estratégias e respetivas 

definições, sendo apenas chamados para colocar em prática os objetivos delineados por outros 

profissionais, fazendo com que os RP sejam vistos como sendo simplesmente executantes 

quando, na realidade, possuem grandes capacidades e conhecimentos no auxílio das 

organizações e na leitura dos seus estados a nível externo e a nível interno. 

Em 1988 (10 e 20 de maio) realizou-se em Lisboa o primeiro e único Congresso 

Português de Relações Públicas. Um dos oradores, o professor auxiliar do departamento de 

comunicação social da Universidade Nova de Lisboa, Nelson Traquina, referiu o problema 

com que qualquer profissional se depara no ramo, a nível nacional: a permanente dúvida da 

resposta à pergunta “o que são as relações públicas?”. 

Nelson Traquina interligou o regresso do país à democracia com o impulso do 

desenvolvimento das relações públicas e menciona que deveria iniciar-se uma mudança de 

mentalidades: abandonar o pensamento “Damn the public” e abraçar o pensamento “Inform 

the public”, um ideal de Ivy Lee, o primeiro importante nome da história das relações 

públicas. Este pensamento significa que as empresas deviam começar a expor-se, a ver e a 

deixarem-se ser vistas pelo público, deixando para trás o “segredo” e adaptando a 

publicitação.  

“ (...) Mas a viragem de mentalidade e o reconhecimento do papel dos públicos [ainda mais 

quando os públicos muitas vezes se mantem passivos] estão longe de permear toda a 

sociedade. E o ‘surto’ de relações públicas bem pode ser enganador enquanto persistirem 

confusões perturbantes sobre o significado do termo.” (Traquina 2010:50) 

Traquina explorou o tema de uma forma simples, mencionando que o papel dos 

profissionais de relações públicas pode variar consoante os ambientes e graus de desafio e, 

que pode cobrir variadas e diferentes atividades, já que é uma área bastante abrangente. 
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Broom e Smith (Gonçalves apud Broom, Smith 2010:48) atribuíram quatro principais papéis 

ao profissional de Relações Públicas: 

1- “Prescritor especialista” (Expert prescriber): é considerado a autoridade sobre a 

comunicação e os órgãos de gestão apoiam-se nele para a resolução de problemas. 

Investiga e define os problemas de relações públicas, desenvolve programas e 

implementa-os, com ou sem a ajuda de outros profissionais. 

 

2- “Facilitador comunicacional” (Communication facilitator): atua como 

intermediário ao interpretar, mediar e manter aberta a comunicação bidirecional entre 

uma organização e os seus públicos. É o contato oficial da organização. Consegue 

remover barreiras e estabelecer linhas de comunicação entre todas as partes 

interessadas. Trabalha com a ideia de que a compreensão mútua facilita o processo de 

tomada de decisões e providencia benefícios partilhados. 

 

3- “Facilitador da resolução de problemas” (Problem solving facilitator): Identifica e 

resolve problemas, trabalhando em conjunto com os envolvidos. Participa nas decisões 

estratégicas, ajuda a estabelecer objetivos, definir necessidades comunicacionais e 

aconselha sobre a implementação de programas de relações públicas. 

 

4- “Técnico de comunicação” (Comunication technician): possui capacidade de 

desenvolvimento de programas comunicacionais (por exemplo: press releases, edição 

de publicações internas, websites) e, raramente se envolvem no processo de tomada de 

decisão. 

 

Estes quatro papéis do profissional das relações públicas foram, mais tarde, simplificadas por 

Broom e Dozier (1986) no modelo de “gestor” (manager) e “técnico” (technician) de relações 

públicas. Constataram que as funções de gestor de relações públicas combinam vários 

elementos de prescritor especialista, facilitador comunicacional e facilitador da resolução de 

problemas e, definem técnico de relações públicas como sendo aquele que, centra a sua 

atenção nos assuntos táticos (por exemplo: escrever conteúdos para diferentes meios, gerir 

eventos ou a relação com os media). Por outro lado, o gestor de relações públicas tem uma 

perspetiva da comunicação mais estratégica, pois cria a estratégia global, analisa o briefing 

dos clientes e é responsável pela resolução de problemas e crises. 
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Em resumo, a principal característica que diferencia os papéis de gestor e de técnico é o facto 

de o gestor de relações públicas tomar parte do processo de tomada de decisão da organização 

e, o técnico de relações públicas implementar as decisões tomadas por outros. 

“As atividades de relações públicas foram concebidas para persuadir ou mudar as 

perceções. Não se pode influenciar eficazmente a opinião pública sem ter primeiro um 

conhecimento básico do comportamento humano. Toda a organização tem uma relação com 

os seus públicos. O papel das relações públicas é de gerir essas relações ou estimulá-las na 

direção desejada. (…) A conclusão a que quero chegar é que um dos objetivos da 

investigação é o de legitimar a prática de relações públicas, fazendo dela uma profissão por 

inteiro, uma vez que uma profissão deve ser construída a partir de um corpo especializado 

de conhecimentos.” (Traquina 2010:52) 

Esta área precisa de ser mais estudada, conhecida e usada tanto a nível empresarial 

como a nível da promoção do nosso país. A imagem de Portugal no exterior encontra-se um 

pouco fragilizada e um dos métodos que pode e deve ser explorado de forma a modificar a 

forma como somos vistos e o nosso posicionamento são as relações públicas. Renato Póvoas 

afirmou que as RP são cada vez mais cruciais no desenvolvimento económico dos países. 

Portugal precisa de profissionais aptos e sérios de relações públicas. 

“Os mercados são cada vez mais concorrenciais e a diferença faz-se, muitas das vezes, pela 

notoriedade e reputação. Tal como em qualquer produto de supermercado, a marca Portugal 

só será ‘comprada’ se for suficientemente estimulante e o produto em si tiver qualidade.” 

(Póvoas 2009:163) 

Muitas empresas nacionais que internacionalizam padecem pela forma como o nosso país é 

visto lá fora embora exista uma ténue diferença acerca daquilo que somos e daquilo que 

parecemos ser. Existem marcas portuguesas que, por esse mesmo motivo, exploram os 

mercados externos com nomes não portugueses ou que omitem a sua origem. Ao termos 

empresas de sucesso que não se afirmam portuguesas perante a internacionalização perdemos 

grandes oportunidades de desenvolver a nossa economia. Portugal tem a reputação de possuir 

uma ótima indústria têxtil e de calçado, um grande marco de reconhecimento positivo no 

mercado externo. Um exemplo de uma das marcas portuguesas com notoriedade a nível 

internacional é a Miguel Vieira, estilista de calçado de luxo e qualidade. Empresas com uma 

reputação como a de Miguel Viera e, também, personalidades de sucesso mundial como José 

Mourinho, Cristiano Ronaldo e Mariza, mudam a forma como o resto do mundo vê o nosso 

país. 
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Apesar de as relações públicas terem vindo a ganhar o seu lugar como profissão indispensável 

nas empresas, ainda não está bem assente em Portugal o conhecimento do que são e da sua 

importância. 

“As relações públicas, pelo trabalho efetuado e resultados conquistados para as 

organizações nos últimos anos, são cada vez mais uma área reconhecida e valorizada pelos 

seus responsáveis. Os planos de marketing de hoje raramente dispensam a componente das 

relações públicas. Estas começam a ser percecionadas como uma ferramenta de negócios 

estratégica que contribui efetivamente para um melhor desempenho das instituições.” 

(Póvoas 2009:155) 

Ainda há muito trabalho a fazer para que esta área tenha o seu reconhecimento. O futuro das 

relações públicas precisa que haja, primeiramente, um consenso entre os seus profissionais 

acerca do que são e qual é o seu papel nas empresas. Ao existirem variadas definições e 

variados ideais acerca do que são mesmo as RP torna-se difícil entender todo o núcleo da 

profissão. 
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2. O Código de Conduta do Gestor de Comunicação Organizacional e 

Relações Públicas 
 

A APCE (Associação Portuguesa de Comunicação de Empresa) pretendeu harmonizar e 

coordenar as práticas dos profissionais nas áreas da Comunicação Organizacional e das 

Relações Públicas. Assim sendo, organizaram um documento, aprovado em Assembleia Geral 

a 31 de março de 2009, como base orientadora para o exercício destas atividades 

profissionais. 

O Gestor de Comunicação Organizacional e Relações Públicas e a atividade em si têm as 

seguintes definições, no Código de Conduta: 

“Gestor de Comunicação Organizacional e Relações Públicas - É o profissional que 

desenvolve a sua atividade na construção e defesa da identidade e da reputação de 

organizações, nomeadamente, empresas, instituições públicas, privadas e sociais, e outras 

entidades, pessoas, bens ou serviços, assim como na expressão da sua identidade e 

credibilização, estabelecendo relações duradouras com os diferentes públicos. 

Atividade - O Gestor de Comunicação Organizacional e Relações Públicas exerce a sua 

atividade através do aconselhamento, estratégia e operacionalização de planos e programas, 

apoiado na pesquisa, monitorização e análise do ambiente organizacional e seu contexto.” 

(Associação Portuguesa de Comunicação de Empresa 2009) 

Apesar de não existirem receitas e modelos milagrosos em como ser um profissional nesta 

área, a APCE apurou um conjunto de competências que um GCO e RP devem exercer.  

As competências gerais apuradas são: 

 Liderança e trabalho de equipa; 

 Pensamento estratégico; 

 Análise e síntese; 

 Escrita e oralidade, em português e noutros idiomas; 

 Gestão do tempo e dos recursos humanos e técnicos; 

 Comunicação interpessoal e de grupo; 

 Argumentação; 

 Pró-atividade.   
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As competências específicas apuradas no documento são: 

 Pesquisa, monotorização, gestão e organização da informação; 

 Análise de tendências e predição de consequências em diferentes ambientes, contextos 

socioeconómicos e setores de atividade; 

 Conhecimento e compreensão de diferentes paradigmas, teorias e modelos de 

comunicação, sua aplicabilidade e limitações; 

 Gestão da relação com diferentes públicos/stakeholders; 

 Capacidade de influenciar perceções, atitudes e comportamentos; 

 Tecnologias da informação e da comunicação e das técnicas e instrumentos de 

comunicação organizacional e relações públicas; 

 Investigação, planificação, implementação e avaliação dos programas de comunicação 

organizacional e relações públicas; 

 Conhecimento dos constrangimentos éticos e legais inerentes à atividade profissional; 

 Gestão de temas sensíveis, questões problemáticas (issues management) e de 

comunicação de crise (crisis management), gestão de assuntos públicos (public 

affairs) e lóbi (influence in decision making); 

 Planificação e implementação estratégica da comunicação. 

 

Renato Póvoas, no livro “Relações Públicas sem croquete” (2009:49-56) desenvolve todos 

estes tópicos, baseando-se na sua experiência. 

 

Liderança e trabalho de equipa 

Em vista a ter um melhor desempenho é conveniente escutar, trocar opiniões e refletir 

com os demais colegas de trabalho, no entanto, em todas as equipas tem de haver um líder. 

Alguém que guie numa direção e esteja disposto a assumir riscos. 

 

Pensamento estratégico 

Como em todas as áreas de trabalho, também nas relações públicas existe uma forte 

concorrência. A soma entre o pensamento estratégico e uma grande criatividade é algo que 
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cada vez mais tem valor e que tem sido mais procurado desde a profissionalização e o 

amadurecimento deste setor. 

 

Análise e síntese 

 Nesta área vive-se da informação e, por isso, é fundamental um profissional de 

relações públicas conseguir distinguir quais as informações com e/ou sem valor. Logo, um 

grande poder de análise e síntese é uma característica muito importante num consultor de 

comunicação. 

 

Escrita e oralidade, em português e noutros idiomas 

 Uma alta capacidade de escrita e fluência verbal são definitivamente pontos básicos e 

a favor para um profissional desta área. A evolução das tecnologias e o início de uma era de 

globalização trazem uma nova dinâmica a este setor. O possível contacto com empresas de 

todo o mundo faz com que os profissionais de relações públicas sejam hábeis e flexíveis em 

dominar várias línguas estrangeiras. 

 

Gestão do tempo e dos recursos humanos e técnicos 

 Perante as muitas tarefas, compromissos, prazos a cumprir, solicitações de resposta 

atempada, a gestão do tempo é definitivamente uma característica básica para estes 

profissionais. Todos os minutos contam, e por vezes há que agir com prontidão, por exemplo 

em casos de gestão de crise. 

A gestão de recursos humanos e técnicos tem também bastante importância na medida em que 

sem uma boa coordenação e combinação de todos os aspetos, é impossível implementar 

projetos de qualidade. 

Comunicação interpessoal e de grupo 

 Na profissão de relações públicas é-se muitas vezes deparado com a importância de 

cativar a atenção e a empatia através da comunicação com clientes e colegas de trabalho. 

Assim, torna-se importante dominar a aptidão para falar com diferentes públicos. 
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Argumentação 

 A capacidade de argumentação é muito importante nesta profissão. O ideal é 

fundamentar muito bem os argumentos e opiniões e obter uma grande preparação antes da 

divulgação dos mesmos, de forma a cumprir os objetivos delineados. 

Pró-atividade 

 Com a atual competição vivida no mundo empresarial de hoje a pró-atividade assume 

importância. “Os tempos atuais exigem uma dinâmica energética e objetiva.” 

 

Renato Póvoas acrescenta ainda duas competências que pensa serem importantes no 

mundo das RP: Marketing (pode ser favorável procurar conhecimento acerca de marketing 

pois há a possibilidade de ser uma mais valia nas relações com clientes e/ou colegas que 

trabalham na área) e Relações com os media (apesar de as RP não se basearem apenas nesta 

competência, esta é uma das mais importantes da profissão). 

 

O autor do livro dá o seu parecer também respetivo às competências específicas do código de 

conduta: 

 

Pesquisa, monotorização, gestão e organização da informação 

 A informação é a base de todo o trabalho. Como facilitador de trabalho os RP devem 

catalogar por tema as suas principais fontes de informação. É importante que haja também 

uma monotorização constante de, por exemplo, notícias e meios de comunicação social. Isto 

ajuda a estar em cima dos acontecimentos e a saber como controlar e reagir os mesmos de 

ante mão. 

A gestão e organização da informação é um trabalho que exige objetividade e rigor por parte 

dos profissionais. 
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Análise de tendências e predição de consequências em diferentes ambientes, contextos 

socioeconómicos e setores de atividade 

Descobrir tendências que vingarão no futuro é uma estratégia essencial ao sucesso de 

um RP. Com a competitividade existente nos dias de hoje, estar um passo à frente é sempre 

uma mais-valia. Mesmo que ocorram erros e tentativas menos brilhantes neste percurso, há 

que tentar implementar as tendências mais pertinentes.  

 

Conhecimento e compreensão de diferentes paradigmas, teorias e modelos de 

comunicação, sua aplicabilidade e limitações 

Apesar de, nesta área, a experiência e a prática serem bastante importantes, não se 

devem deixar de parte os modelos e os paradigmas de comunicação pois são sempre guias 

importantes. Se não se aplicarem às necessidades atuais podem ser atualizados e recriados 

consoante o pretendido.  

 

Gestão da relação com diferentes públicos/stakeholders 

 No mundo de um RP são variados os públicos-alvo a lidar diariamente. Para uma boa 

gestão dos diferentes públicos há que saber identifica-los e conhecer as características de cada 

um e, depois, tentar chegar até eles. Três pontos essenciais são: escutar, dialogar e negociar. 

Posteriormente, um quarto ponto será avaliar as relações que se mantêm e ter em conta a 

possibilidade de as melhorar. 

 

Capacidade de influenciar perceções, atitudes e comportamentos 

Cabe aos profissionais de relações públicas arquitetar estratégias de comunicação que 

alterem as perceções públicas de uma empresa ou de um produto. Para o efeito, é necessário 

um profundo conhecimento acerca do tema em questão. 

 

Tecnologias da informação e da comunicação e das técnicas e instrumentos de 

comunicação organizacional e relações públicas 
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 Vivemos na era digital e os profissionais de relações públicas beneficiarão se 

estiverem a par das novas tecnologias e da forma como estas influenciam a forma como 

comunicamos. Ao explorar estas modernas formas de comunicação e ao usá-las nas nossas 

relações com os vários públicos, estas, serão uma importante ajuda no melhoramento da 

reputação das empresas. 

 

Investigação, planificação, implementação e avaliação dos programas de comunicação 

organizacional e relações públicas 

É uma das competências mais essenciais de qualquer plano de comunicação e relações 

públicas. Todos os passos são fundamentais na influência dos resultados finais. 

“Para se desenvolver um bom projeto, é crucial existir um intenso trabalho de investigação, 

uma planificação pormenorizada e real, uma implementação profissional e por fim uma 

avaliação objetiva.” (Póvoas 2009:54) 

Conhecimento dos constrangimentos éticos e legais inerentes à atividade profissional 

Existem diversos aspetos legais e éticos a serem respeitados, como, por exemplo, a 

comunicação em Saúde em que há cada vez mais restrições. É importante evitar erros, 

acompanhando sempre as novidades nesta área. 

 

Gestão de temas sensíveis, questões problemáticas e de comunicação de crise, gestão de 

assuntos públicos e lóbi  

Qualquer empresa poderá ter a sua reputação lesada devido a uma crise. É necessário 

que os profissionais identifiquem as potenciais situações de crise e elaborem previamente um 

plano de contingência ou, manual de crise. 

A gestão de assuntos sensíveis e a gestão de assuntos públicos e de lóbis podem gerar 

conflitos difíceis de acalmar (devido a particularidades, sensibilidades e interesses 

associados), exigindo aos profissionais um trabalho intensivo. 
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Planificação e implementação estratégica da comunicação 

O pensamento estratégico é uma das condições base do êxito de um profissional de 

comunicação e relações públicas. A planificação e implementação de projetos estratégicos é 

uma função que implica grande capacidade de raciocínio e empenho. 

 

A APCE refere ainda que o Gestor de Comunicação Organizacional e Relações Públicas deve 

reger-se por quatro valores essenciais: verdade, lealdade, confidencialidade e liberdade. 

“O Gestor de Comunicação Organizacional e Relações Públicas contribui para a 

credibilidade e constante dignificação da sua atividade, sendo um elemento determinante na 

defesa de uma comunicação que respeite a verdade, a lealdade, a confidencialidade e a 

liberdade.” (Associação Portuguesa de Comunicação de Empresa 2009) 
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3. Mitos das Relações Públicas 
 

No seu livro, Relações Públicas sem croquete, Póvoas (2009:35-47) reuniu alguns mitos 

públicos desta profissão com base na sua própria experiência. 

 “A influência dos amigos jornalistas” 

Muitos pensam que o trabalho de um RP se baseia numa coleção de contactos de amigos 

dos media a fim de reforçar certas mensagens e objetivos. Alguns destes pensamentos 

derivam de comportamentos de alguns consultores de comunicação que prometem 

resultados imediatos e sucesso sem terem primeiro acesso à documentação necessária para 

chegarem a essas conclusões.  

Estes profissionais não tão sérios induzem os clientes em erro e confusão ao afirmar que, 

ou já foram jornalistas, ou têm muitos contactos no meio em questão e usam essas 

influências apenas para conseguirem um maior leque de novos clientes. As pessoas 

mostram uma certa dificuldade em separar uma relação pessoal e uma relação 

profissional, dizendo que têm grandes contactos quando, na verdade, tudo isso está longe 

da realidade. Estes profissionais levam as pessoas que estão fora deste meio a acreditar 

que a veracidade das relações públicas não passa de resolver problemas e realizar milagres 

com uma ou outra chamada telefónica aos seus contactos.  

A verdade é que se o produto e/ou serviço não forem bons, há menos probabilidade de as 

RP não conseguirem um resultado positivo. Deve exigir-se transparência e honestidade 

durante todo o processo. 

“O pensamento estratégico orientado revela-se fundamental para atingir os resultados 

desejados. Sem a devida estratégia e perseverança, os resultados são muito limitados. As 

relações públicas assentam a sua atividade em momentos comunicacionais que têm de ter 

uma lógica sequencial, não podendo ser despejados de forma abrupta num plano de 

comunicação.” (Póvoas 2009:36) 

 “Garantia de resultados” 

Nesta profissão, mais precisamente numa relação de agência de comunicação e cliente 

existe a tendência de apresentar propostas fantásticas e até irrealistas. 
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Com estratégias pouco exequíveis criam-se falsas promessas e expetativas elevadas que 

levam o cliente a crer que tudo vai em direção dos seus desejos, principalmente quando é 

mencionada a palavra “televisão”. No fim, todas as garantias dão lugar a um cliente 

totalmente insatisfeito, prejudicando o setor e a ética dos profissionais de RP.  

Cabe aos relações públicas evitar este tipo de facilitismo de prometer algo que 

dificilmente poderá ser concretizado pois os bons resultados constroem-se com base em 

parcerias que apelam pela transparência e verdade acima de tudo. 

 “Todos podem ser relações públicas” 

É comum ouvir que ex-jornalistas exercem a profissão de RP. Desde que a crise 

económica se abateu sobre os media, muitos jornalistas têm sido empurrados para o setor 

das relações públicas, no entanto, ser um profissional de relações públicas exige 

competências que os jornalistas não têm na sua formação. 

Isto porque, as relações públicas têm duas componentes de base: uma a nível 

comunicacional, em que os jornalistas são geralmente talentosos, e outra a nível 

estratégico, em que, apesar da existência de exceções, estes profissionais apresentam 

bastantes limitações. 

“Por norma, o técnico de relações públicas é o que consegue interpretar melhor as 

mensagens do marketing e explorá-las ao nível da comunicação. São os mais estrategas e 

multifacetados, possuindo ainda uma visão superior no sentido de alcançar os objetivos 

definidos. Eu diria mesmo que um bom relações públicas é uma mistura de jornalista, 

publicitário e marketeer. Sem as aptidões inerentes a estas três profissões, jamais será um 

relações públicas de excelência.” (Póvoas 2009:37) 

 “A eficácia do press release” 

A ferramenta dos comunicados de imprensa é cada vez menos eficaz nos dias de hoje. 

Geralmente nem são lidos e acabam no lixo pois têm informações e conteúdos demasiado 

publicitários e pouco relevantes. Deve ter-se em atenção certas características quando se 

escreve um comunicado de imprensa: avaliar se o press release é a melhor forma de 

transmitir a mensagem em questão; dar a conhecer novos factos; incidir no assunto 

principal; dar um estilo jornalístico pois não se trata de publicidade; dizer a verdade de 

forma clara e pouco técnica; personalizar; incluir uma declaração do responsável máximo 

da instituição; utilizar uma apresentação gráfica simples. 
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 “As relações públicas não geram vendas” 

Hoje em dia nas organizações ainda existe muito o pensamento de que este é um setor 

secundário e dispensável por não contribuir diretamente para o aumento das vendas. Não é 

uma prioridade para as empresas fazer um grande investimento em relações públicas em 

relação a outras ferramentas de comunicação. Apesar disso, já começam a aparecer casos 

de sucesso que demonstram a eficácia do setor. Não é algo que faça mudanças do dia para 

a noite, é um processo gradual que terá melhores resultados com profissionalismo, rigor e 

dedicação. 

“Uma boa estratégia de comunicação é capaz de transmitir de forma inteligente as 

mensagens pretendidas pelas marcas gerando elevados resultados e médio e longo prazo. 

Este é, por vezes, um caminho longo e duro, mas que, quando bem executado, possibilita 

rasgados sorrisos aos administradores das empresas pelo retorno alcançado.” (Póvoas 

2009:41) 

  “Relações públicas e publicidade são iguais” 

É comum estas duas áreas serem confundidas. É relativamente simples saber o que é a 

publicidade mas o mesmo dificilmente se aplica às relações públicas. Existem dois 

aspetos que colocam diferenças entre RP e publicidade: credibilidade e eficácia. 

A credibilidade da publicidade tem vindo a diminuir. Existem no nosso quotidiano 

milhares de mensagens publicitárias espalhadas desde a rua, cinema, televisão às casas de 

banho dos centros comerciais, o que leva a uma saturação por parte do público e, 

posteriormente, ao desperdício de investimento por parte das organizações. O público 

sabe que a publicidade pela qual estão rodeados é paga e isso faz com que tenha pouca 

credibilidade. 

Apesar das inúmeras publicidades falhadas, existe um avesso à mudança, à inovação e ao 

risco. Os profissionais têm receio de apostar em algo com formatos e abordagens 

diferentes e mantem-se com os formatos mais convencionais e que melhor conhecem e, 

nem se preocupam com a eficácia das suas estratégias.  

Além da criatividade e eficácia, as relações públicas são mais profundas que a 

publicidade. Perante a não existência de boas ideias, não existirão resultados. 

Na existência de cenários de insucesso a culpa é geralmente atribuída à agência de 

comunicação responsável pelo projeto enquanto, na publicidade, os trabalhos são 
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executados consoante os orçamentos, tenham ou não êxito. Se correr bem e as vendas 

aumentarem, deduz-se que a agência fez um bom trabalho e o projeto era bom. Caso 

aconteça o contrário e a campanha não tiver um impacto positivo nas vendas chega-se à 

conclusão de que o problema é do produto que tem fraca qualidade ou, não vai ao 

encontro do interesse do público, salvaguardando, de certa forma, os publicitários. 

“Apesar do bom desempenho, continua-se a minorar o papel e o potencial das relações 

públicas, em benefício da espetacularidade e excentricidade da publicidade. 

 (…) Pela sua formação, competências e abrangência de visão, os relações públicas 

merecem esta responsabilidade de assumir a arquitetura e gestão das marcas.” (Póvoas 

2009:42) 

  “O jornal Expresso é sempre melhor do que a revista Maria…” 

Por vezes os profissionais podem colocar os seus gostos pessoais acima das decisões que 

têm de ser tomadas profissionalmente, que sejam verdadeiramente compatíveis com as 

necessidades estratégicas da empresa e do seu produto.   

Apesar de, por exemplo, o jornal Expresso ser uma referência e de mostrar um certo 

estatuto para quem o lê, não significa que, ao publicitarem certo produto de uma certa 

empresa, este será comprado por todos os clientes que leram a notícia ou que compraram 

o jornal.  

Há que definir alvos, meios de comunicação, horários antes de qualquer projeto ser 

implementado. Quando as empresas não definem alvos nem dão a conhecer objetivos a 

atingir, torna-se difícil para as agências de comunicação e os profissionais destinados a 

implementar os projetos, pois não sabem em que direção caminhar.  

Há que saber separar os gostos, barreiras, preconceitos e estereótipos de certos meios de 

comunicação, como as revistas cor-de-rosa, pois podem ser bem mais eficazes a passar 

mensagens. 

 “O meu produto é o melhor. Mereço uma ampla cobertura mediática…” 

Por vezes a ausência de lucidez por parte dos profissionais do marketing, derivada de uma 

elevada autoestima acerca de um produto pode ser prejudicial na medida em que, poderá 

afetar o desenvolvimento do trabalho de comunicação. A humildade e a transparência em 
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relação ao produto e o conhecimento das suas vantagens e desvantagens são essenciais na 

posterior implementação de um Plano Estratégico de Comunicação. 

Cabe aos profissionais de comunicação explicar com clareza as verdadeiras competências 

dos projetos que lhes chegam às mãos, por vezes com objetivos não muito razoáveis para 

produtos com muito pouco potencial. 

“Os tempos atuais obrigam os consultores de comunicação a serem verdadeiros e 

transparentes perante os seus clientes. Não devem ter medo de afirmar que o produto 

comercializado por eles não tem potencial mediático para estar na televisão.” (Póvoas 

2009:45) 

 “Os jornalistas são um bicho-papão…”  

Muitos profissionais têm receio e pensam ser um pesadelo falar com um jornalista. Este é 

um ato muito importante que não deve ser posto de parte. Evitar falar com os meios de 

comunicação pode prejudicar uma empresa. São contactos muito importantes e uma ótima 

oportunidade de posicionar as empresas e destacar os aspetos positivos das mesmas. 

Para que se possa tirar maior proveito destas situações existem algumas características que 

se devem ter em conta, tais como uma boa preparação, conhecer os jornalistas e a sua 

história e o contexto das suas publicações e em que podem ser mais favoráveis a cada em 

presa e, saber de que forma os motivar para que fiquem do lado da empresa. 

Transparência e ética são duas características muito apreciadas pelos jornalistas. Outras 

três características a favor em relação aos jornalistas e aos seus pedidos e questões são a 

rapidez, frontalidade e a veracidade.  

É sempre mais positivo escolher falar aos jornalistas pois o contrário pode ser prejudicial 

à reputação das empresas. Um jornalista investiga sempre várias fontes e testemunhos, daí 

ser preferível terem informação cuidada e estratégica em primeira mão pelas empresas em 

questão. Além do mais, o silêncio transparece uma imagem pública de suspeita e de algo a 

esconder. 
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4. Importância e conceitos de comunicação 
 

A comunicação define-se como a troca de informações entre pessoas através da fala (face 

a face), da escrita (mensagens) ou do próprio comportamento (gestos, linguagem não-verbal). 

É um campo de conhecimento académico que estuda os processos de comunicação humana e 

está presente na nossa vida pessoal, familiar, social e organizacional. Os seres humanos são, 

por natureza, animais sociais, pelo que têm em si a necessidade de comunicar. 

A comunicação é um processo bastante importante tanto no quotidiano como em várias 

profissões como é o caso dos relações públicas (cuja finalidade é estabelecer relações de 

proximidade entre empresas ou indivíduos e os seus públicos) e, tem como características 

básicas: o emissor, o recetor, a mensagem, do meio, do código, do feedback, do contexto. 

A palavra “comunicação” provém do latim communis, que significa “comum”. A 

comunicação existe quando o que é transmitido tem um valor comum para os dois polos: 

emissor e recetor. Em suma, e de acordo com Arménio Rego (2010:55), o processo 

comunicacional pode ser explicado da seguinte forma: 

 

 “O emissor tem uma ideia que pretende transmitir. 

 Traduz essa ideia numa mensagem, através de um código (exemplo: a língua 

portuguesa), ou seja, converte os pensamentos em palavras ou gestos. 

 Transmite a mensagem através de um meio, ou suporte (exemplo: aviso, e-mail). 

 O recetor descodifica a mensagem, interpretando-a de determinada maneira, 

atribuindo-lhe um significado. 

 Dessa interpretação pode resultar a vontade de transmitir uma ideia ao emissor. Se isso 

acontecer, essa ideia será codificada e traduzida numa mensagem, a qual constitui 

feedback da comunicação. 

 O processo pode ser diferente consoante o contexto.” 
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A seguinte figura demonstra o processo comunicacional: 

 

Figura 1: Processo Comunicacional de Arménio Rego (Rego 2010:54) 

 

Na imagem presenciam-se os vários elementos principais na comunicação: 

 O emissor; 

 O recetor; 

 A ideia a transmitir; 

 O código (conjunto de símbolos e sinais usados de modo a que as ideias se traduzam 

em mensagem); 

 A mensagem; 

 O meio (suporte da comunicação, por exemplo, o telefone); 

 Ruído (qualquer fator que perturbe ou interfira na comunicação);   

 Perante a mensagem, o recetor descodifica-a e interpreta-a, podendo ou não emitir o 

seu feedback; 

 O contexto (representa o quadro cultural, social e psicológico em que a comunicação é 

processada; uma mensagem pode ser interpretada por diferentes modos, o que pode 

originar várias respostas diferentes do recetor ao emissor). 
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A comunicação pode também ser analisada à luz de três modelos (Rego 2010:59-62)  

 O modelo comunicacional do tubo: considera que o emissor é eficaz se conseguir que 

o recetor compreenda na totalidade o significado das suas palavras. 

 

Figura 2 Modelo comunicacional do tubo (Rego 2010:61) 

 O modelo comunicacional do circuito: pressupõe que a comunicação é eficaz quando 

emissor e recetor testam, através do feedback e da troca de mensagens, se o 

significado das palavras de um é interpretado corretamente pelo outro; o modelo 

sugere que se ambas as partes se esforçarem através de mensagens “de ida e volta”, 

acabarão por compreender-se mutuamente. 

 

 

Figura 3 Modelo comunicacional do circuito (Rego 2010:61) 

 O modelo comunicacional da dança: considera que a comunicação é ambígua e que é 

impossível aos interlocutores compreenderem-se completamente (apesar disso, não é 

por os movimentos de dança serem diferentes que os bailarinos comunicacionais não 

se ajustam). 

 

 

 

Jorge Pedro Sousa, no seu livro “Elementos de teoria e pesquisa da comunicação e dos 

media” (Sousa 2006) explica que, a comunicação é um processo porque se desenvolve num 

contínuo espácio-temporal em que coexistem e interagem múltiplas variáveis. Os elementos 

dos processos de comunicação entendem-se como variáveis, precisamente porque variam, 

apresentam contínuas mudanças no tempo, enquanto interagem uns com os outros. Jorge 

Figura 4 Modelo comunicacional da dança (Rego 2010:62) 
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Pedro explica ainda que a comunicação não tem nem princípio nem fim definidos porque a 

cadeia de causas e a cadeia de consequências de um ato comunicativo são indetermináveis e, 

de algum modo, infinitas. 

Existem vários fatores que podem influenciar o processo de comunicação e são elas: a 

perceção, a expetativa e o envolvimento. 

A perceção limita a comunicação pois é baseada na experiência anterior do sujeito. Por 

exemplo, as pessoas portadoras de deficiência auditiva não têm medo de filmes de terror, 

porque não ouvem a música e os sons de fundo, que fazem sobressaltar os ouvintes. No 

entanto, sem ter experiência anterior do som, é possível que um surdo, que começasse a ouvir, 

continuasse a não ter medo dos filmes de terror. É devido a experiências anteriores que muitas 

vezes a mesma mensagem significa coisas diferentes para diferentes recetores.  

A comunicação mais poderosa é aquela que vai ao encontro das expetativas do recetor. Quem 

já foi convencido de algo, raramente muda de opinião e tende a rejeitar ou adulterar as 

mensagens que vão contra as suas expetativas e a aceitar as mensagens de acordo com as suas 

expetativas. Por este mesmo motivo, as campanhas eleitorais destinam-se a reforçar as 

convicções de quem já está convencido, do que a mudar o sentido de volto de quem já 

decidiu.  

Um ato de comunicação só é eficazmente desenvolvido quando o emissor obtém o 

envolvimento do recetor. Isto depende de vários fatores, nomeadamente da motivação do 

recetor, que pode ser despertada de várias formas: corresponder às expetativas do recetor e ir 

ao encontro dos valores, propósitos e aspirações do recetor. Por exemplo, vai ao encontro das 

expetativas de uma senhora que seja uma mulher a falar-lhe de detergentes de lavar roupa 

num anúncio e, vai ao encontro das expetativas de um senhor que seja um homem a informá-

lo do carro que quer comprar. O envolvimento do recetor no processo de comunicação 

depende da forma como a mensagem se identifica com as suas expetativas e valores. Nos 

casos apresentados, as expetativas de ambos os recetores estão relacionadas com os 

tradicionais papéis sociais masculinos e femininos na nossa sociedade. 
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Formas de comunicação humana 

 Há seis formas de comunicação humana (Rego 2010):  

 Intrapessoal: comunicação de alguém consigo próprio;  

 Interpessoal: comunicação entre dois indivíduos, comunicação dentro de um pequeno 

grupo não formal de indivíduos ou entre pequenos grupos informais de indivíduos, 

servindo para criar e sustentar relações pessoais; 

 Grupal: comunicação no seio de grupos de média ou grande dimensão; 

 Organizacional: comunicação desenvolvida no seio de organizações, como as 

empresas, e destas para o seu exterior; 

 Social: comunicação desenvolvida para grupos heterogéneos e grandes de pessoas, 

também denominado de comunicação coletiva; 

 Extrapessoal: comunicação desenvolvida com animais, máquinas, espíritos e outras 

entidades das quais não existe prova física nem evidência de comunicação. 

A comunicação de todos os tipos pode estar sujeita a ruídos que parasitam a mensagem. 

Por vezes pode também haver barreiras que impedem a comunicação e/ou afetam as trocas 

comunicacionais.  

As barreiras podem ser: 

 Físicas: como um obstáculo que impede dois interlocutores de dialogar; 

 Culturais: como o desconhecimento de códigos comunicacionais dentro de uma 

cultura; 

 Pessoais: como a forma de estar e agir de cada pessoa envolvida na relação da 

comunicação; 

 Psicossociais: como o estatuto social que os sujeitos envolvidos na relação 

comunicacional atribuem uns aos outros, vincando uma certa distância social. 
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Capítulo II 
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O Douro 

1. Enquadramento histórico, cultural e turístico 
 

O Alto Douro Vinhateiro, região vinícola mais antiga do mundo, decretada pelo Marquês de 

Pombal em 1756, foi considerado Património Mundial da Humanidade pela UNESCO a 

dezembro de 2001. 

Esta região é uma das mais antigas regiões vinícolas a nível mundial, iniciada no tempo do 

Marquês de Pombal por volta do séc. XVIII (Cruz 2005:41). Foi devido à área da vinicultura 

que os homens da terra começaram a moldar a paisagem que hoje conhecemos. 

 

Figura 5 Rio Douro (fonte: www.vindouro.com) 

Na proposta de candidatura à lista do Património reconhecido pela UNESCO por Portugal 

estavam incluídas justificações naturais e culturais (Cruz 2005:41). Incluídas nas justificações 

naturais estavam observações descritas aos vales estreitos, à produção da amêndoa, uva e 

azeitona e ao caráter e ambiente único da região e, incluídas nas justificações culturais, 

estavam descrições do trabalho do solo ao longo dos anos, da paisagem e das vinhas, dos 

muros de xisto, dos acessos através do Rio Douro e do caminho-de-ferro, das igrejas e capelas 

religiosas e das quintas existentes por toda a região. 

Ainda na proposta à UNESCO, foi relembrado que o Alto Douro Vinhateiro possuía três dos 

seis critérios culturais: o critério III baseia-se no facto de o Alto Douro produzir vinho há 

cerca de dois mil anos e a sua paisagem ter sido humanamente moldada; o critério IV faz 

referência às características da paisagem do Douro que nasceram com as atividades da 

produção de vinho ao longo dos anos (como os terraços moldados e as quintas, estradas, 

capelas, aldeias e vilas construídas em torno na vinicultura); o critério V menciona que a 
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paisagem cultural do Douro é um importante exemplo da produção vinícola europeia 

tradicional e que reflete a evolução da atividade ao longo do tempo. 

“- Critério II: O Alto Douro foi palco de importantes trocas de valores humanos num 

período definido e num quadro cultural específico. O bem proposto é uma paisagem 

cultural evolutiva, verdadeiramente representativa da Região do Douro. Reflete técnicas 

específicas de utilização permanente dos solos e agrupa um conjunto de habitat naturais, 

típicos do ambiente mediterrânico; 

- Critério IV: O Alto Douro é um exemplo único de paisagem tecnológica que ilustra 

diferentes etapas importantes da história humana. Apesar de uma Natureza hostil à fixação 

humana, foi possível ao homem duriense recriar as culturas mediterrânicas (vinha oliveira e 

amendoeira) em terraços criados nas encostas abruptas. A evolução dos métodos empregues 

através dos séculos é claramente visível na paisagem; 

- Critério V: O Alto Douro é um exemplo excecional do estabelecimento humano e da 

utilização tradicional dos solos tornados vulneráveis sob o efeito de mudanças irreversíveis. 

Ainda que a sua natureza geomorfológica e o clima não convidem à fixação humana, a 

vinha e as outras produções agrícolas sustentaram uma atividade económica dinâmica.” 

(Cruz 2005:42) 

Na mesma proposta apresentada à UNESCO, foi referido que o Douro é possuidor de muita 

história, mencionando a descoberta das pinturas rupestres do Paleolítico no Vale do Côa em 

1982. 

Existem, também, no Douro vestígios de vitivinicultura que datam da ocupação romana na 

Península Ibérica e do final do Império do Ocidente.  

No início do Cristianismo houve uma reestruturação de todas as atividades económicas no 

Vale do Douro, levadas a cabo pelos romanos. Foi a partir do séc. I que começaram a 

construir pontes e estradas, e que incentivaram cada vez mais a prática da viticultura e a 

produção de cereais e oliveiras. 

Passaram pelo território do Vale do Douro variados povos como os suevos, visigodos e 

mouros que foram deixando as suas marcas na cultura e, também, várias comunidades 

religiosas que construíram os seus mosteiros, como é o caso dos Mosteiros de Salzedas, S. 

João de Tarouca e S. Pedro das Águias. Várias quintas foram, também, criadas por monges, 

que escolhiam os melhores lugares para plantar as vinhas (Cruz 2005:43). 
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Pelo fim da idade média já se faziam os transportes com os produtos da região via barco, pelo 

rio Douro, até à cidade do Porto onde eram depois enviados para vários países da Europa. O 

mais antigo documento acerca da exportação do Vinho do Porto consta do ano de 1675 e teve 

como destino a Holanda (Cruz 2005:44). 

O rio Douro, rio de montanha, nunca foi fácil de navegar. A sua corrente é violenta e só 

abranda perto da cidade do Porto. Dizem os homens antigos que era um “rio mau de navegar” 

e que não era qualquer marinheiro que se aventurava numa embarcação pelo Douro e, os que 

se aventuravam eram os homens com experiência adquirida ao longo de muitos anos. O barco 

rabelo foi usado no transporte de vinho e mercadorias pelo Douro. É o barco fluvial português 

mais conhecido e ficou operacional até meados do séc. XX. Hoje em dia estes barcos 

funcionam como atração turística na cidade do Porto (Associação dos Amigos de Pereiros 

2006:14). 

O Vinho do Porto foi bastante conhecido e apreciado em distintos países em toda a Europa, 

principalmente em Inglaterra, no entanto, inicialmente era conhecido como “vinho de 

Portugal”, no séc. XVII passou a denominar-se de “vinho do Douro” e, no tempo do Marquês 

de Pombal foi conhecido como “vinho da Companhia” ou “vinho fino”. Nos dias de hoje este 

produto corre as bocas do mundo com o nome bem definido e conhecido por todos: vinho do 

Porto. 

Em 1727 foi criada a Feitoria Inglesa do Porto, construída na zona histórica do Porto, cujo 

financiamento veio das contribuições anuais pelos comerciantes britânicos com sede na 

cidade do Porto. Este edifício demonstra a aliança entre Portugal e Inglaterra e é a única 

Factory House que se manteve até aos dias de hoje, onde ainda se promovem os grandes 

vinhos do Porto. Porém, devido a um aumento da procura dos vinhos que contivessem 

elevada percentagem em álcool e aos preços baixos colocados pelos importadores ingleses, 

surgiram conflitos entre os produtores no Douro e os comerciantes. Devido a este impasse o 

Estado Português interveio com uma Carta Real em setembro de 1756 que veio impor o 

controlo da produção do Douro e respetiva certificação (Cruz 2005:44). 

Em 1863 houve uma praga de filoxera (inseto que vive das vinhas e está dependente delas) a 

nível mundial, que atacou também a vinicultura do Douro. O problema foi resolvido com a 

plantação de cepas americanas e, com estas, a adoção de novas técnicas e de novos cuidados 

de cultivo. Este novo método de vinicultura trouxe importantes detalhes na evolução da 
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paisagem do Douro com socalcos maiores e muros mais altos, que implicaram uma grande 

diferença comparando com a paisagem anterior ao ataque da filoxera.  

A partir dos anos 70 notou-se uma tentativa de mecanização em algumas tarefas, no entanto, 

mesmo nos dias de hoje, a atividade vinícola faz-se em grande parte de forma manual, pois a 

condição dos terraços do Douro dificulta o uso de qualquer máquina.  

Na descrição do bem proposto na candidatura à UNESCO estão mencionados o clima 

mediterrânico, a paisagem de colinas e muros de xisto e o seu caráter único no mundo. A 

nível geográfico estavam incluídos na delimitação o Douro e os seus afluentes principais 

(Varosa, Corgo, Távora, Torto e Pinhão).  

A Região Demarcada do Douro abrange 250 mil hectares mas, apenas 24 mil hectares foram 

classificados Património Mundial pela UNESCO. Os trezes concelhos que integram esta zona 

são Alijó, Armamar, Carrazeda de Ansiães, Lamego, Mesão Frio, Peso da Régua, Sabrosa, 

Santa Marta de Penaguião, São João da Pesqueira, Tabuaço, Torre de Moncorvo, Vila Nova 

de Foz Côa e Vila Real (Cruz 2005:46). 

 

Figura 6 Rio Douro (Fonte: www.sjpesqueira.pt) 

Sendo que o Alto Douro não beneficia de proteções jurídicas particulares (a jurisprudência 

portuguesa não inclui paisagens culturais) na candidatura à UNESCO a paisagem cultural da 

região é referida como pertencente a todos, dando-se ênfase aos Planos Diretores Municipais 

(referentes à utilização dos solos e proteção das paisagens) dos Municípios da zona. 
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Com a candidatura do Alto Douro a Património da Humanidade foram também criados planos 

e estruturas com o objetivo de desenvolver a região e o turismo (interno e externo).    

A viticultura é dominante da região do Douro o que leva a que haja uma manutenção cuidada 

e frequente aos muros, socalcos e patamares e, por esse motivo, o bem proposto ficou 

assinalado como tendo um estado de conservação excelente. Acerca da autenticidade do bem 

proposto é mencionado que a região do Alto Douro Vinhateiro transmite uma ideia de relação 

única no mundo entre o Homem e o seu ambiente natural, sendo que a paisagem foi 

trabalhada à medida que os homens moldavam os solos a fim de os tornar férteis ao cultivo da 

vinha, mesmo sob condições extremamente desfavoráveis.  

O ICOMOS, Conselho internacional de Monumentos e Sítios, é um organismo consultor da 

Convenção de Património Mundial da UNESCO cuja missão se baseia em promover a 

proteção e a conservação, o uso e a valorização de monumentos e sítios. Esta organização 

considerou a Região do Douro como sendo uma das maiores e mais antigas regiões associadas 

à vinicultura em todo o mundo, mesmo com outras regiões vinícolas na lista de Património da 

Humanidade. Afirmaram também que o Douro se tratava da região vinícola mais histórica, 

contínua e com maior variedade biológica de vinhas. Além do mais, em comparação com 

outras vinhas já pertencentes ao Património da Humanidade da UNESCO como a Cinque 

Terre em Itália, a Saint-Émilion em França e a Wachau na Áustria o Alto Douro possui uma 

característica muito singular e única que são os socalcos (Cruz 2005:48). 

Relativamente ao turismo, desde o vinho, à cultura, ao rio e à paisagem o Douro integra várias 

potências turísticas. É a primeira região demarcada e regulamentada no que diz respeito à 

produção dos vinhos que são reconhecidos a nível internacional e, consequentemente foi 

considerada Património Mundial pela UNESCO, o que faz com que o Douro Vinhateiro 

possua uma vocação turística que deve ser desenvolvida e aproveitada no seu todo, de forma a 

maximizar ainda mais a zona e os seus produtos.  

Os principais tipos de turismo que são aproveitados no Reino Maravilhoso de Miguel Torga 

são: Gastronomia e Vinho, Touring cultural e paisagístico, Saúde e bem-estar, Turismo de 

Natureza, Turismo residencial, City/Short breaks e Turismo fluvial. 

Segundo uma análise SWOT apresentada por Ricardo Magalhães (Magalhães 2007), chefe de 

projeto da Estrutura de Missão do Douro numa conferência acerca do turismo sustentável no 

Douro em 2007, destacavam-se importantes forças, fraquezas, oportunidades e ameaças:  
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 Como forças, o Douro possui o rio Douro, que é navegável, seguido de uma paisagem 

única no mundo, detém a primeira região vitícola demarcada do mundo e apresenta 

uma oferta turística diversificada (turismo fluvial e ferroviário, cultura, história, 

vinhos e gastronomia); 

 Como fraquezas salientou-se a desertificação e a população existente envelhecida, 

difícil e demorado acesso à zona, incapacidade de fixar visitantes e fraca capacidade 

de alojamento de qualidade; 

 Como oportunidades mencionou-se compromissos políticos para desenvolver a região, 

a oferta turística regional que ia ao encontro da procura e os investimentos turísticos 

privados em curso; 

 Como ameaças apontou-se a continuidade da desertificação e a perda de investimentos 

para com outras regiões devido a demoradas aprovações de projetos. 

Assim, objetivos importantes foram delineados tais como o aumento dos fluxos turísticos, o 

aumento da dimensão dos mercados internacionais (sem danificar o mercado a nível 

nacional), projetar o potencial do Douro a nível turístico internacional e fixar visitantes na 

região, desenvolvendo projetos de animação que deem aos turistas motivos para ficar. O 

objetivo principal de Ricardo Magalhães enquanto chefe de projeto da Estrutura de Missão do 

Douro visava criar a marca “Douro” e a colocação da região na rede mundial de destinos 

turísticos de excelência, tornando-a mais atrativa e, consequentemente, criando condições de 

emprego e fixação de população jovem na zona. 

Em 2009 foi realizado um estudo de avaliação de atratividade dos destinos turísticos de 

Portugal continental para o mercado interno (Brandia Central 2009) que avaliou a marca 

“Douro”. A marca/ região tiveram a sua atratividade avaliada através das seguintes variáveis: 

oferta hoteleira, clima, população local, oferta cultural e social, paisagem urbana e paisagem 

natural.  

Esta avaliação concluiu-se com algumas ideias de medidas que poderiam ser desenvolvidas 

no futuro, de modo a permitir o crescimento e a expansão do Douro: a definição de um plano 

estratégico da marca; o conhecimento das variáveis mais importantes da região e do seu 

funcionamento com a finalidade de alcançar o posicionamento ambicionado à marca; criação 

de um posicionamento da comunicação da oferta turística da marca/região (com, por exemplo, 

eventos, publicidade e relações públicas).  
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Em 2013 José António Fernandes, presidente da Associação de Empresários de Hotelaria e 

Turismo do Douro (HTDOURO), afirmou que foi um ano de crescimento do turismo do 

Douro e, que as quebras dos visitantes dos tradicionais mercados (como espanhóis e 

franceses) foram compensadas com novos mercados, entre eles os brasileiros, holandeses, 

chineses e angolanos que, em alguns casos, compram quintas e vinhas, com o intuito em fazer 

negócios na região. 

No entanto, apesar do crescimento verificado no ano de 2013 em comparação a anos 

anteriores, os meios de acesso ao interior são uma barreira que impede que o Douro tenha 

ainda mais desenvolvimento. O Presidente frisou que o túnel do Marão será um elemento 

decisivo para a dinâmica de crescimento do Douro Vinhateiro. As obras recomeçaram 

entretanto e o seu fim está previsto para fins de 2015 e abertura à circulação em 2016. Assim 

que o túnel estiver concluído vai permitir que se façam viagens para o interior de forma mais 

segura, cómoda e em menos tempo, fazendo assim que se tornem mais apelativas as viagens 

ao “Reino Maravilhoso” de Miguel Torga e, consequentemente, que se abram asas ao 

desenvolvimento turístico da Região Demarcada do Douro. 
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2. São João da Pesqueira, coração do Douro Vinhateiro 

 
São João da Pesqueira é a mais antiga Região Demarcada do Douro e fica situada no 

coração do mesmo, de onde provem o famoso Vinho do Porto, entre outros vinhos de mesa de 

grande prestígio. A origem do nome, S. João da Pesqueira, está ligada à pesca, atividade que 

nos tempos mais antigos era bastante habitual. 

 

Figura 7 Brasão de S. João da Pesqueira (Fonte: www.sjpesqueira.pt) 

Nos tempos de hoje, Olga Magalhães (Magalhães 2001:11) explica que a cultura e a produção 

de vinhos são processos mecanizados mas, na sua maioria, em quintas e grandes viticultores 

pois ainda existem muitos pequenos viticultores que tratam dos seus terrenos e das suas 

vinhas com as suas próprias mãos, através de métodos mais antigos.  

A viticultura nasceu no Douro graças a muitos homens que se sacrificaram nos terrenos 

acidentados, transformando os precipícios dos montes em escadarias, aguentando 

temperaturas insuportáveis para conseguirem tornar o solo fértil e tornarem a paisagem do 

Douro aquilo que ela hoje é. Depois do nascimento das primeiras videiras, passaram séculos 

de experiências e estudos em busca do sabor e do aroma que os vinhos que hoje conhecemos 

têm. 

Com o crescente interesse, no país mas principalmente no estrangeiro, na viticultura duriense, 

muitos investidores fixaram moradas em Portugal, preenchendo as encostas do Douro com 

quintas e solares que comercializam o vinho do Porto. 
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A cultura da vinha foi a atividade que lançou S. João da Pesqueira, levando a que hoje em dia 

esta terra seja uma das melhores produtoras de vinho do Porto da Região Demarcada do 

Douro. 

 

Figura 8 Vindima em S. João da Pesqueira (Fonte: www.sjpesqueira.pt) 

Apesar de ser conhecida pelo Vinho do Porto, o património e a história desta vila estende-se 

por variadas áreas. A vila tem o mais antigo foral atribuído em Portugal, que foi concedido 

entre 1055 e 1065, por D. Fernando Rei de Castela, Leão e Astúrias (bisavô de D. Afonso 

Henriques) no entanto, todas as freguesias têm vestígios de história como pinturas rupestres e 

ruínas de muralhas e castelos.  

Ao longo dos anos, S. João da Pesqueira foi a moradia e/ou o destino de várias famílias 

nobres como Os Távoras que foram os primeiros condes da vila. Segundo a história local, 

Sebastião José de Carvalho e Melo, que viria a ser o Marquês de Pombal enamorou-se e quis 

casar com uma descendente dos Távoras. Como a família não aceitou esta relação instalou-se 

uma rivalidade que terminou com a perseguição aos Távoras, pela ordem do Marquês.  

As muitas famílias fidalgas que passaram pela vila da Pesqueira foram deixando um 

património de palacetes e casarões de brasão, como, por exemplo, a Casa do Cabo, O Solar 

dos Pintos e, O Palácio de Sidrô (onde o Rei D. Manuel II ficava instalado todos os anos 

durante a vindima, convidado dos Marqueses do Soveral). Também à volta da vila pode ver-

se parte deste património como a Casa do Cão em Ervedosa do Douro, O Solar dos Melos em 

Espinhosa ou, a Casa do Adro em Vilarouco. 



49 
 

O património e a história alargam-se à arquitetura religiosa com a Igreja de Santa Marinha de 

Trevões, Monumento Nacional e as Igrejas de S. Bartolomeu de Paredes da Beira, de S. 

Salvador de Pereiros e de S. Miguel de Riodades (Magalhães 2001:13). 

O património de S. João da Pesqueira passa também pela incrível paisagem. Uma imensidão 

de socalcos de montanha por entre os quais passa o navegável rio Douro, de grande 

importância no desenvolvimento do turismo da região, dando à paisagem uma beleza especial. 

Toda uma vista de tirar a respiração, única no mundo e construída pelo homem ao longo do 

tempo. 

“Aos pés dessas encostas imponentes e transbordantes de vida, que compõe uma das mais 

fascinantes paisagens de sempre, corre o rio Douro. O rio Douro, com que a natureza 

abençoou a região e que permitiu o florescimento do comércio do Vinho do Porto. O rio 

Douro que corria, ora veloz e furioso, arrastando tudo à sua passagem, ora calmo e 

silencioso, afagando as encostas. O rio Douro que sacrificou tantas vidas mas a quem tanta 

gente confiou as suas esperanças e os seus tesouros. O rio Douro que é hoje navegável e 

tranquilo e que tem sido o grande trunfo para o desenvolvimento do turismo local.” 

(Magalhães 2011:14) 

Esta é também uma terra rica em amendoeiras. Quando chega a Primavera e nascem as 

amendoeiras em flor, o Douro ganha uma paisagem e um ar ainda mais atraentes que fazem 

despertar o turismo e inspirar poetas, pintores e fotógrafos.  

Sendo o Douro possuidor de tais paisagens, é constituído por miradouros espalhados pela 

região, onde é possível admirar com pormenor o Reino Maravilhoso. 

Em S. João da Pesqueira podem visitar-se dois dos catorze Miradouros, que fazem parte da 

Rota dos Miradouros do Alto Douro Vinhateiro: 

 Miradouro de S. Silvestre (Mesão Frio) 

 Miradouro de Santo António (Peso da Régua) 

 Miradouro da Boa Vista (Lamego) 

 Miradouro de S. Domingos (Armamar) 

 Miradouro de Misarela (Armamar) 

 Miradouro de S. Leonardo da Galafura (Peso da Régua) 

 Miradouro de Nossa Senhora de Fátima (Tabuaço) 

 Miradouro de Casal de Loivos (Casal de Loivos, Alijó) 

 Miradouro de Nossa Senhora da Piedade (Alijó) 
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 Miradouro de Nossa Senhora das Neves (S. João da Pesqueira) 

 Miradouro de S. Salvador do Mundo (S. João da Pesqueira) 

 Miradouro da Rota do Douro (Carrazeda de Ansiães) 

 Miradouro de Arnozelo (Numão, Vila Nova de Foz Côa) 

 Miradouro de Santa Bárbara (Mós, Vila Nova de Foz Côa) 

Os Miradouros são uma paragem obrigatória na região pois permitem admirar a belíssima 

paisagem do Douro e, observar entre ela, as vinhas, o Rio Douro, os campos, os socalcos, as 

serras e as povoações de uma forma única. 

 

 

“O Miradouro de S. Salvador do Mundo é um lugar privilegiado para admirar esse quadro 

soberbo do rio rasgando o Vale do Douro no seu trajeto sinuoso. É um dos mais belos 

miradouros de toda a região. Debruça-se sobre o Cachão da Valeira e alcança uma 

imensidão de terra a perder de vista.” (Magalhães 2011:14) 

 

Figura 9 Miradouro de S. Salvador do Mundo (Fonte própria) 



51 
 

O Cachão da Valeira foi lugar de muitos naufrágios e da perda de algumas vidas, pois antes 

da construção da barragem as águas atravessavam esta zona de forma veloz e indomável. Um 

desses naufrágios foi o do barco onde viajava James Forrester, Barão de Forrester, o 

desenhador do primeiro mapa completo do Douro. A sua paixão por desenhar o Cachão da 

Valeira foi-lhe infiel ao arrastá-lo para a sua morte. No mesmo barco viajava também D. 

Antónia Adelaide Ferreirinha e, diz a lenda local que o Barão não sobreviveu pois o ouro que 

trazia consigo o puxou para o fundo do rio, ao invés de D. Antónia, que conseguiu salvar-se 

graças às suas saias balão ao fazerem-na flutuar (Magalhães 2001:14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

A história e o património aliam-se à paisagem e à tradição no que diz respeito à vila de S. 

João da Pesqueira que, hoje em dia, aposta em preservar, valorizar e promover todas as 

potências turísticas da região, visto que o turismo é fonte indispensável de desenvolvimento. 

Para além do património natural e edificado e da história, esta pequena vila tem outros tantos 

encantos como a gastronomia, a simpatia e hospitalidade dos habitantes e as festas e romarias 

que são das mais conhecidas e esperadas da região.  

Figura 10 Barragem da Valeira, no Cachão da Valeira, construída em 1976 (Fonte própria) 
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Capítulo III 
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1. Psstt! Psstt! Comunicação, Relações Públicas e Serviços 
 

A empresa Psstt! Psstt! Comunicação, Relações Públicas e Serviços é uma agência de 

comunicação que, apesar de ser relativamente recente, tem tido sucesso a nível de 

reconhecimento na região e número de clientes.  

A Psstt! Psstt! iniciou recentemente a sua área de Relações Públicas, querendo aliar-se ao 

turismo e, assim, promover a região Vinhateira do Alto-Douro. 

2. Atividades realizadas durante o estágio 
 

O estágio na agência de comunicação Psstt! Psstt! teve início no mês de fevereiro e fim no 

mês de julho, perfazendo um total aproximado de novecentas horas, como estipulado na 

unidade curricular de Estágio, do mestrado de Relações Públicas e Publicidade. 

Durante o estágio curricular foram realizadas várias atividades relacionadas com o início da 

área de Relações Públicas da empresa. Esta área foi iniciada por mim e pela minha colega de 

estágio e mestrado, seguindo as orientações do Dr. Hélder, o gerente da empresa. 

Em fevereiro, deslocamo-nos a Mesão Frio, onde a empresa se situava inicialmente, para uma 

primeira reunião oficial de estágio onde conhecemos as antigas instalações e discutimos 

alguns pontos principais onde se iria focar com mais intensidade o estágio. 

Sendo que o Dr. Hélder acredita que hoje em dia uma empresa pode operar e funcionar à 

distância, devido às importantes ferramentas das novas tecnologias, o nosso estágio decorreu 

em Vila Real. Foram marcadas várias reuniões ao longo do estágio, quer pessoalmente, quer 

online no facebook. Os trabalhos elaborados, bem como, qualquer troca de documentos com o 

Dr. Hélder foram partilhados através da dropbox do estágio. 

No primeiro mês de estágio começamos por criar importantes bases de trabalho e foi-nos 

proposto criar uma base de dados, em documento excel, de todas as entidades turísticas da 

região vinhateira do Alto-Douro. A base de dados contém as moradas e os contactos 

telefónicos, de fax, e de correio eletrónico das entidades e, por vezes, os seus sites oficiais. 

Foi-nos também proposto, a mim e à minha colega de estágio, Sofia Pimentel, durante uma 

semana, a elaboração de oito ideias de projetos de animação turística no Douro, que pudessem 
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mais tarde ser postas em prática, perfazendo um total de 16 projetos com objetivos criativos, 

inovadores e dinâmicos.  

As ideias de projetos de animação turística no Douro elaborados por mim foram os seguintes: 

 

Terça-feira, 4 de fevereiro de 2014 

Projeto 1: Fim de semana radical 

 

Projeto 2: Fim de semana relaxante  

 

- Pacote: três atividades à escolha e 

lanche incluído; 

 

- Empresa em vista: NaturWaterPark 

- Duração: Sábado ou Domingo das 

14h30 às 18h00. 

Atividades disponíveis à escolha: 

 Escalada 

 Slide 

 Paintball 

 Sky garden 

 Canoagem 

 Bungee jumping 

 Rappel 

 

- Pacote: duas noites e spa; 

 

- Empresa em vista: Hotel Lamego 

- Duração: de sexta-feira à noite a domingo 

de manhã; 

- Promoção em estadia (quarto casal ou 

solteiro) com pequeno-almoço incluído 

(sábado e domingo); 

- Descontos de almoço e jantar de sábado; 

- Late checkout no Domingo (até às 12h30). 

Serviços disponíveis: 

 Jacuzzi (acesso gratuito); 

 Massagem (uma massagem por 

pessoa incluída); 

 Piscina interior (acesso gratuito); 

 Sala Cardio-fitness (acesso 

gratuito); 

 Sauna (com desconto). 

 

Tabela 1Projeto de animação turística (estágio) 
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Quarta-feira, 5 de fevereiro de 2014 

Projeto 1: Fim de semana Enoturístico 

 

Projeto 2: Fotografando o Douro 

 

- Empresa em vista: Quinta da Pacheca em 

Lamego 

 

- Duração: início sexta-feira à noite; fim 

domingo ao fim da tarde 

- Duas noites de estadia no hotel com 

pequeno-almoço incluído 

- Jantar de sábado incluído: gastronomia 

típica do Douro 

- Late checkout: domingo ao fim do dia até às 

18h00 

Atividades: 

 Visita a vinhas e adegas: sábado à 

tarde 

 Prova de vinhos: sábado à tarde 

 Viagem de barco ao circuito 

enoturístico e almoço incluído: 

domingo de manhã 

 

- Empresas em vista: Rui Manuel 

Ferreira e Hotel Régua Douro 

 

- Duração: Sábado (1 dia) 

- Pela manhã: Mini workshop de 

fotografia paisagística no Hotel Régua 

Douro (por Rui Manuel Ferreira, diretor 

da empresa Rui Manuel Ferreira, 

fotografia vídeo e comunicação) 

- Almoço no Hotel Régua Douro com 

desconto 

- Pela tarde: Viagem de comboio da 

Régua até à Ferradosa 

 

Tabela 2 Projeto de animação turística (estágio) 

 

Quinta-feira, 6 de fevereiro de 2014 

Projeto 1: Fim de semana Douro Vintage 

 

Projeto 2: Fim de semana Douro relax 

a dois 

 

- Empresa em vista: Quinta do Vallado em 

Peso da Régua, uma das mais antigas e 

conceituadas quintas do vale do Douro. 

- Duração: um fim de semana 

- Empresa em vista: Douro Scala, em 

Mesão Frio e Rui Manuel Ferreira 

fotografia 

- Duração: um fim de semana 
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- Estadia com desconto (duas noites: sexta e 

sábado; late checkout no domingo) 

 

Atividades: 

 Passeios a cavalo pelas vinhas 

(sábado) 

 Passeios de coche pela quinta 

(sábado) 

 Exposição de carros antigos (sábado) 

 Jantar e baile de máscaras (sábado; 

baile e jantar abertos ao público com 

preço fixo) 

 Passeio de barco rabelo pelo Douro 

(domingo) 

 Gastronomia tipicamente portuguesa 

 Venda de vinho do Porto da Quinta 

do Vallado 

 

Atividades: 

 Piquenique entre as vinhas 

 Passeio de Jeep 

 Utilização gratuita de jacuzzi, 

sauna e piscina 

 Oferta de jantar romântico 

(sábado) 

 Oferta de uma massagem 

 Incluído: mini sessão fotográfica 

do casal na região 

 

Tabela 3 Projeto de animação turística (estágio) 

 

Sexta-feira, 7 de fevereiro de 2014 

Projeto 1: Fim de semana desportivo-

cultural 

 

Projeto 2: Fim de semana rural 

 

- Empresas em vista: Parque de 

campismo da Mata do Cabo em S. João 

da Pesqueira 

Atividades: 

 Fim de semana de acampamento 

 Caminhadas pedestres 

 Visita ao Miradouro e Santuário 

de S. Salvador do Mundo 

- Empresa em vista: Montanhas do Douro 

Resort & Spa em Paredes da Beira, S. 

João da Pesqueira, Viseu 

 Fim de semana em casa rural 

 Aula de ioga ao ar livre 

 Massagens com desconto 

 Passeios pedestres 

 Gastronomia e vinhos da zona 
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 Passeio de bicicleta pelo Douro 

 Slide 

 Trail running 

 

 Cinema ao ar livre 

 

Tabela 4 Projeto de animação turística (estágio) 

Ainda em fevereiro foi elaborada uma carta de apresentação da empresa com o intuito de 

pedir parcerias e tabelas de preços de revenda a várias empresas e de diferentes ramos. 

Em março foi criada uma lista de contactos de várias empresas na zona do Douro, a quem, 

para além das entidades turísticas da base de dados, posteriormente seriam enviadas as cartas 

de apresentação. A lista contém várias empresas de vários ramos importantes aos projetos 

turísticos da Psstt! Psstt!, tais como: empresas rent-a-car e autocarros, operadores turísticos 

fluviais, empresas de passeios de balão de ar quente, de passeios a cavalo e, também, 

contactos de fotógrafos. 

No mesmo mês foi-nos proposto elaborar dois planos de comunicação. O primeiro seria para 

três festas a realizar no BossClub e o segundo para um evento de apanha da cereja em 

Resende e sua respetiva programação.  

O plano de comunicação para o cliente da BossClub foi elaborado para três festas com os 

temas: flower party (primeiro fim de semana de maio), glow party (segundo fim de semana de 

maio) e holi color (terceiro fim de semana de maio). Dentro do tópico de cada festa foram 

estruturados e desenvolvidos os subtópicos: conceitos; objetivos; públicos-alvo; recursos 

necessários e meios de promoção. 

O plano de comunicação para a apanha da cereja de Resende foi estruturado e desenvolvido 

da seguinte forma: enquadramento acerca do município de Resende e a produção de cereja, 

acompanhado de um quadro com forças e fraquezas; missão, objetivos e visão; definição de 

público-alvo principal e público-alvo secundário; publicidade a adotar; calendarização do 

programa; programação do programa; lista de possíveis restaurantes da zona para a realização 

do almoço; plano de custos a realizar pelo Dr. Hélder. 

Em abril o Dr. Hélder começou a trabalhar com uma nova parceria, a consultora de beleza 

independente da Mary Kay, Brigitte Teixeira. Esta parceria pretendia conjugar locais e 

contactos importantes e trazer o melhor dos mesmos tanto para a Psstt Psstt como para 

Brigitte. A empresa ficaria com mais parceiros e a Brigitte com mais contactos onde realizar 
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as suas sessões de beleza Mary Kay. Coube-nos a mim e à minha colega, Sofia, iniciar o plano 

de marketing respetivo a este projeto Mary Kay. 

O respetivo plano de marketing foi estruturado da seguinte forma: um enquadramento acerca 

da empresa Mary Kay, seguido de um quadro de forças e fraquezas da marca aplicadas ao 

projeto juntamente com a Psstt Psstt; missão e objetivos da aliança entre a consultora de 

beleza e a agência de comunicação; público-alvo específico; marketing-mix (identificando 

produtos, preços, promoções e pontos de venda e distribuição); estratégia de comunicação 

(publicidade, relações públicas, marketing direto).  

Também em abril foi-nos solicitado um plano de marketing para a marca que a Psstt Psstt 

visava criar para denominar a componente turística do Douro da empresa, de nome Welcome 

Douro. O plano foi estruturado da seguinte forma: enquadramento com análise de 

oportunidades e ameaças da marca; análise interna e externa analisando forças e fraquezas; 

missão e objetivos; público-alvo, segmentado a nível demográfico, geográfico, social 

económico e cultural; marketing-mix (produto, preço, promoção, ponto de venda); estratégia 

de comunicação (publicidade, relações públicas e marketing direto). 

Ainda em abril, foi-nos pedido pelo Dr. Hélder uma lista de contactos de agências de viagem 

na Galiza. 

O mês de maio foi o mês de arranque de todo o trabalho para a parte prática e foi iniciado 

com a promoção do programa de apanha da cereja através do facebook, publicando em todos 

os grupos e páginas relacionados com o projeto. 

Foi também promovida a página e o facebook pessoal da empresa, através de publicações, 

partilhas e convites na rede social. 

Em junho continuamos com a promoção da apanha da cereja em Resende e, visto que é uma 

altura em que começam a chegar emigrantes com disposição a descobrir e explorar o Douro e 

as suas tradições e culturas, o texto de apresentação do programa que fazia parte das partilhas 

e publicações, foi traduzido para inglês, espanhol e francês, bem como a programação da 

apanha da cereja, que foi traduzida para inglês, atraindo, desta forma, um novo público-alvo. 

Em julho, o último mês de estágio, devido à grande quantidade de trabalho e pouca 

disponibilidade do Dr. Hélder a única tarefa do estágio foi a continuação da promoção da 
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página de facebook da empresa, tanto em Portugal como a empresas e grupos estrangeiros, 

usando as apresentações traduzidas em inglês e espanhol. 

Como a empresa estava a começar ainda o seu ramo de Relações Públicas, alguns dos 

objetivos iniciais não foram atingidos. 

O objetivo mais importante que todos ansiavam concretizar era o de trazer ao Douro passeios 

de balão de ar quente, uma ideia da minha colega Sofia, enquanto fazíamos um 

brainstorming. Uma ideia inovadora e que iria trazer uma nova forma de conhecer o Reino 

Maravilhoso.  

Conseguimos o contacto de uma empresa de balões de ar quente, que se deslocavam e 

transportavam o material para onde fosse necessário. Uma das formas de publicitar esta nova 

e, nunca antes vista, forma de conhecer o Douro seria a de anunciar os passeios de balão de ar 

quente num dos eventos mais conhecidos da zona, a Meia-maratona do Douro. Aproveitando-

se a grande concentração de pessoas num só local, a mensagem seria bem recebida e passaria 

de boca em boca, a melhor forma de publicidade. Infelizmente, pela altura da meia-maratona 

não nada havia preparado pois o Dr. Hélder optou por dar ênfase a outros projetos, pelo que 

as viagens de balão de ar quente ficaram para trás.   

Outros objetivos não concretizados foram a elaboração de roteiros turísticos específicos da 

zona do Douro, a organização da atividade de geocaching pela região e, ainda, a organização 

de passeios sénior por todo o país. O estágio terminou antes que conseguíssemos prosseguir, 

também, com os projetos turísticos que tínhamos iniciado. 

No entanto, apesar de ter terminado o estágio e, com ele, o envolvimento nas atividades, a 

empresa seguiu com alguns destes projetos e ideias que tiveram origem com a nossa ajuda, 

como o roteiro dos escritores, os eventos personalizados, o roteiro dos miradouros e percursos 

pedestres guiados, como apresentado no folheto criado posteriormente pela empresa e 

partilhado na sua página de facebook. 
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Figura 11Folheto de atividades possíveis através da empresa (Fonte: 
https://www.facebook.com/pssttpsstt.comunicacao) 
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3. Apreciação crítica do estágio 
 

Aquando a oportunidade de realização de estágio no mestrado ao invés da tese de mestrado, 

não hesitei na minha escolha. Sabia que iria ser muito mais gratificante para o meu percurso 

profissional obter toda a experiência possível antes de partir para o real mundo do trabalho, 

onde, nos dias de hoje, existe uma maior dificuldade em encontrar um emprego, 

principalmente sem experiência profissional. 

Os meus dois estágios curriculares de licenciatura (em Línguas e Relações Empresariais) 

foram extremamente importantes para mim e contribuíram bastante para a minha evolução 

pessoal e profissional, e, por esse motivo, tive elevadas expectativas de enriquecimento em 

relação ao estágio curricular de mestrado, pois seria uma experiência que não totalmente 

nova, mas, ao mesmo tempo, em todo um outro nível.  

Em primeiro lugar, o estágio de licenciatura abrange 120 horas de trabalho, aproximadamente 

um mês, (na minha situação, como escolhi realizar dois estágios, fiz 120 horas de trabalho em 

cada um deles) e, já o estágio de mestrado abrange 900 horas de trabalho, o que equivale a, 

aproximadamente, seis meses. 

Para além da grande diferença do tempo de estágio, na etapa de um estágio de mestrado existe 

uma responsabilidade maior, uma entrega maior e, uma postura mais séria, no sentido em que 

vamos estar ao abrigo de uma entidade durante meio ano, representando-a. 

Encontrar em Vila Real um estágio em Relações Públicas que conjugasse também com os 

meus conhecimentos de licenciatura não estava fácil e, quando soube que o Dr. Hélder 

procurava estagiários para a sua empresa entreguei currículo e marquei presença na primeira 

reunião com os possíveis estagiários. 

Nessa reunião foram discutidos objetivos e expectativas de ambas as partes. Interessou-me 

bastante o facto de a Psstt Psstt ter como um dos seus principais objetivos a promoção 

turística do Douro, uma zona pela qual tenho vindo a apaixonar-me nos últimos anos. As 

nossas opiniões difundiam-se numa só em relação ao Douro: uma zona com grandes potências 

turísticas que ainda não estavam totalmente exploradas e que, apesar de estar num bom 

caminho, ainda estava longe de atingir o seu auge em turismo e na sua divulgação, tanto em 

Portugal como no estrangeiro.  
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Assim sendo, os meus interesses e os interesses da empresa entrelaçaram-se nesse aspeto. A 

promoção turística do Douro, onde havia a possibilidade de eu utilizar os meus 

conhecimentos em línguas, da parte da licenciatura, juntamente com os conhecimentos em 

relações públicas, por parte do mestrado e, contribuir com o meu trabalho para o 

desenvolvimento da empresa nesse setor, algo que desejavam mas ainda não tinham iniciado. 

Depois de ter tido a oportunidade de estagiar na agência de comunicação Psstt Psstt, posso 

afirmar que foi interessante conhecer um pouco da vida de trabalho do mundo das relações 

públicas, não só pelo trabalho em si mas também pela forma de trabalho escolhida pelo Dr. 

Hélder. Apesar de precisar de ser aperfeiçoada em vários aspetos, concordo com o gerente da 

empresa quando diz que as novas tecnologias são uma ferramenta muito importante para as 

empresas nos dias de hoje e, que, quando bem aproveitadas e exploradas, podem trazer novas 

e diferentes vantagens, como, por exemplo, fazer uma reunião através da internet, sem ser 

necessário deslocarmo-nos às instalações da empresa. 

Ainda que tenha sido um pouco breve e reconheça que há muito a aprender, este estágio 

curricular permitiu-me ter uma primeira visão e uma primeira experiência do trabalho e das 

várias funções de um profissional de relações públicas, no Douro e não só. 

Existem vários pontos positivos deste estágio. Um primeiro ponto positivo foi a oportunidade 

de aplicar conhecimentos adquiridos tanto da minha licenciatura em Línguas e Relações 

Empresariais como no mestrado de Relações Públicas e Publicidade, pois é sempre 

gratificante saber e sentir que todo o trabalho árduo de estudo e formação vale a pena.  

O conhecimento de empresas do Douro relacionadas com todo o tipo de turismo da zona é 

sempre interessante. É uma das minhas zonas preferidas do país e é sempre um ponto a favor 

conhecer e desfrutar do que é bom e português.  

Toda a aprendizagem em geral no dia-a-dia do estágio foi bastante positiva, até porque foi a 

minha primeira experiência profissional na área. 

Existem, também, alguns pontos negativos a salientar e estes são a dificuldade de expressão e 

comunicação e, ainda, a pouca disponibilidade, atenção e orientação da parte do Dr. Hélder 

para comigo e a minha colega de estágio, Sofia Pimentel que levaram, posteriormente, a que 

tivéssemos desenvolvido poucas atividades no estágio, não correspondendo com as nossas 

expectativas iniciais do mesmo. 
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Em suma, como jovem prestes a entrar no real mundo do trabalho, penso que é necessário 

sabermos avaliar todas as nossas experiências com a noção de que em tudo na vida, tanto a 

nível pessoal como a nível profissional, existem dois lados: o positivo e o negativo.  

Existirão dias positivos e dias negativos no nosso percurso profissional. Não será tudo 

perfeito e é impossível não se cometer erros, mas é ao ultrapassar dificuldades e obstáculos 

que o ser humano aprende e reúne lições que servirão de base para alcançar o sucesso. É 

importante treinar o pensamento para retirar algo positivo de cada experiência, pois só assim 

estaremos abertos a abraçar novas oportunidades com entusiasmo.  
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Capítulo IV 
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A importância das relações públicas na promoção turística do Douro  

 O caso da Vindouro – Festa Pombalina 2014 
 

1. Enquadramento do projeto de investigação 
 

Com este estudo procura-se saber a importância e influência das relações públicas na 

promoção turística do Douro, estudando o caso da Festa Pombalina – Vindouro, em S. João 

da Pesqueira, a vila que é considerada como sendo o coração do Douro. 

 

Figura 12 Banner Vindouro 2014 (Fonte: www.vindouro.com) 

A Vindouro é um evento realizado na vila de S. João da Pesqueira, no Douro. Tem como 

organizadores a Câmara Municipal de S. João da Pesqueira e a empresa Essência do Vinho 

(especializada em eventos relacionados com o vinho e com a gastronomia e lidera a 

comunicação e divulgação do vinho em Portugal). É uma festa onde a vila que é considerada 

como sendo o “coração do Douro” se veste a rigor com trajes do tempo do Marquês de 

Pombal e é possível voltar atrás no tempo. Durante o evento, que é uma iniciativa turística, 

existem várias atividades e os mais variados entretenimentos enquanto, ao mesmo tempo, se 

aproveita para divulgar os lançamentos de recentes vinhos DOC do Porto, a gastronomia da 

região, conhecimento histórico e cultural do local, entre outros importantes tópicos. 

Este evento é definitivamente para os amantes do vinho, sendo que a festa conta com a 

participação de produtores e enólogos que partilham os seus vinhos e experiências. Segundo o 

Vice-Presidente de S. João da Pesqueira, a ideia é, também, juntar os consumidores com os 

produtores de vinho, de modo a criar sustentabilidade. 
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A vila regressa ao século XVIII, tempo do Marquês de Pombal, que foi uma das figuras mais 

importantes do Douro, pelo seu trabalho e empenho em emancipar a região e os seus vinhos.  

Revendo a história, as vendas do vinho do Porto passaram por uma crise devido à ambição de 

alguns produtores que adulteraram o produto, desacreditando os vinhos no mercado, o que 

levou a uma diminuição das exportações. No início de 1756 foram reunidos alguns 

viticultores com o intuito de encontrar uma solução para a crise. Entre esses viticultores 

estava Frei João de Mansilha, que, segundo dizem, terá tido a ideia inicial de demarcar a 

região. Frei João terá apresentado a ideia ao Secretário de Estado Sebastião José de Carvalho 

e Melo (que viria a ser o conhecido Marquês de Pombal) que estava já ciente da crise do 

Douro. 

Assim, a 10 de setembro de 1756 foi criada a Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do 

Alto Douro. Esta companhia tinha como objetivos principais a realização da demarcação da 

região assim como a fiscalização dos vinhos, de modo a voltar a credibilizar os mesmos. A 

sede da companhia situou-se no Porto e, mais tarde construíram os seus armazéns na Régua. 

“Muito embora com sede na Rua das Flores, no Porto, e tendo os seus principais armazéns 

em Miragaia, a intensificação da vida e do movimento, a produção e comércio de vinhos, 

reflete-se de imediato no Alto Douro – alterações sociais, aumento e fixação de população 

nas margens do Douro, e o aumento do trânsito fluvial transformaram a Régua em poucas 

décadas.” (Amaral 2007:22) 

Durante a sua governação o Marquês levou a cabo ações que trouxeram mais qualidade ao 

vinho do Porto e, consequentemente, um novo crescimento aos produtores e exportadores de 

vinho. Ao encargo dele estabeleceram-se limites geográficos nas vinhas: foram classificadas 

consoante a qualidade e implantadas normas para a produção do vinho, fazendo do Marquês 

de Pombal um visionário do conceito de denominação de origem controlada (DOC). Estas 

medidas foram um passo de grande importância e permitiram que a região do Douro se 

tornasse numa das mais antigas e conhecidas regiões vitivinícolas de todo o mundo.  

Hoje a região do Douro e a vila de S. João da Pesqueira são o que são, muito graças ao 

empenho e trabalho deste Marquês que foi capaz de redirecionar o Douro de uma crise a um 

crescimento inabalável. A Vereadora da cultura Delfina Tavares e o Vice-presidente Vítor 

Sobral, de S. João da Pesqueira, afirmam, numa entrevista de promoção da Festa Pombalina, 

no Porto Canal, que a Vindouro se trata de uma homenagem ao Marquês de Pombal. 
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S. João da Pesqueira revive na sua praça principal, a Praça da República, o ambiente do 

tempo do Marquês, com o mercado pombalino onde podem ser vistos e conhecidos os mais 

importantes produtos e artesãos locais, bem como, atores vestidos a rigor, que interpretam 

figuras e profissões desse século e interagem com o público.  

 

Figura 13 Vindouro na Praça da República (Fonte: www.sjpesqueira.pt) 

Em suma, na festa pombalina, os visitantes têm a hipótese de redescobrir o Douro em vários 

níveis que se completam: com o desfile pombalino, o lançamento e as provas de vinhos DOC 

do Porto no Salão de Exposições da Pesqueira, os leilões de vinhos, workshops e conversas 

informais a profissionais de hotelaria e restauração e ao público em geral, as recriações 

históricas no mercado pombalino e, ainda o jantar pombalino, que este ano contou com a 

cozinha do conhecido Chefe do Restaurante Doc, Rui Paula. 

Assim, é criado um evento de um nível diferente, onde aliam uma festa local a uma iniciativa 

que permite descobrir e explorar o Douro na forma mais pura: entre a população, com todos 

os aspetos turísticos, gastronómicos, enológicos e histórico-culturais num só espaço, durante 

três dias seguidos, antes do início da importante época das vindimas. 

A 12ª edição da Vindouro – Festa Pombalina realizou-se nos dias cinco, seis e sete de 

setembro de 2014.  
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No primeiro dia, sexta-feira, cinco de setembro a inauguração do evento ocorreu às 17:30h no 

Salão de Exposições de S. João da Pesqueira. No entanto foi possível a prova livre com 

produtores da região desde a 14:00h até às 20h00h, no mesmo salão. Pelo fim da tarde estava 

estipulado o workshop “Marketing de vendas no setor dos vinhos: ferramentas essenciais” no 

auditório da Biblioteca Municipal.  

Por volta das 20:00h deu-se início ao, já conhecido de outras edições, Jantar Pombalino no 

Jardim do Cabo, com o Chefe Rui Paula, do famoso Restaurante DOC situado em Folgosa do 

Douro. O dia foi finalizado com os concertos musicais de Cuca Roseta e José Cid, seguidos 

do Dj Su para After hours. 

No segundo dia, sábado, seis de setembro o evento começou com um outro workshop pela 

manhã que se intitulava de “Vinho: o mercado interno e o mercado canadiano”, direcionado 

especialmente para profissionais do setor, e, da parte da tarde um outro workshop: “As 

conversas sobre o vinho: vinhos do Douro para o dia-a-dia. O fim da tarde complementou-se 

com uma prova de azeites no Salão de Exposições e, das 14:00h às 20:00h estiveram 

disponíveis novamente as provas livres de vinhos com os produtores da região. 

Pela noite os concertos contaram com Zé Perdigão e “Sons Ibéricos” ao vivo, e, também com 

a Banda Índice e, o Dj convidado foi a Dj Cherry Chic. 

No terceiro e último dia, domingo, sete de setembro a manhã passou com a Missa das 

Vindimas no Jardim da Devesa. Durante toda a tarde foi possível, novamente, experimentar as 

provas livres com produtores da região. Pela tarde realizou-se mais um workshop: “Conversas 

sobre o vinho: como harmonizar vinhos do Porto”. 

Por fim, finda mais uma edição deste evento com o já, também, conhecido e esperado desfile 

pombalino e, com o leilão de vinhos Generosos na Praça da República. 

A entrada no evento, em todas as atividades, é absolutamente gratuita, devendo os visitantes 

que optem por participar na prova de vinhos, pagar apenas o copo de vidro que usam para as 

mesmas, ficando depois como recordação. A entrada dos workshops é gratuita, sendo apenas 

necessário a inscrição através de e-mail. 

A única atividade paga foi o jantar pombalino em que o preço por pessoa equivalia a 60€ e o 

preço por mesa de dez pessoas equivalia a 500€ e tinha uma lotação de cem lugares, daí a 

necessidade de inscrição e devidos pagamentos prévios. O jantar contou com duas iguarias. 
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Na primeira incluíam-se: Folhado de carne do Marquês, Folhados de enchidos de sangue, 

Picados de recos novos, Empadas inglesas e Consommé de perdiz da Coutada Real. Na 

segunda: Sopa de Eucalipto com Fruta e Pudim dos Frades do Convento. Incluía ainda 

coberta: Folhado de Codorniz Mourisca e Cachaço de Reco Bísaro e Puré de Aipo da Casa 

Real. Os acompanhamentos de bebidas foram Vinhos da Casa Real e Porto da Companhia.   
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2. Metodologia  
 

De forma a seguir uma investigação organizada é necessário obter objetivos iniciais e 

essenciais que a mantenham na ordem que pretendemos seguir. A metodologia adotada foi a 

qualitativa.  

Pretendeu-se um estudo descritivo através de, em primeiro lugar, análise de documentação, 

notícias e informações e, de um vídeo promocional de uma entrevista no Porto Canal, em que 

a Dr.ª. Fabiana Marta, do gabinete de empreendedorismo da Câmara de S. João da Pesqueira, 

me orientou, fornecendo o site oficial da Vindouro que contém todos os documentos e 

notícias em primeira mão, sendo de fonte original e segura e, também, em segundo lugar, uma 

análise de conteúdos com a elaboração de uma entrevista semiestruturada de respostas abertas 

com questões elaboradas por mim, ao Dr. Eduardo Pinto, no departamento de comunicação e 

imagem, da Câmara de S. João da Pesqueira, que também faz parte da organização da festa 

pombalina, com a finalidade de as respostas guiarem a conclusão da investigação o mais 

próximo possível da realidade. O tipo de pesquisa foi a pesquisa descritiva.  

Estas análises foram efetuadas com a finalidade de averiguar se foram usadas medidas de 

relações públicas na promoção da festa e, se sim, quais as medidas em questão. Assim, o 

objeto de estudo trata a investigação da importância que as relações públicas podem ter na 

promoção turística do Douro, através da análise da Vindouro, das ações de relações públicas 

usadas na sua promoção e da sua avaliação e balanço final, quer em resposta de afluência dos 

públicos, quer em oportunidades de negócios para S. João da Pesqueira e, consequentemente, 

para o Douro no geral.  
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3. Processo de pesquisa e análise 
 

Documentação 

 

Referente à documentação, esta trata notícias e informações publicadas no site oficial da 

Vindouro e, também, um vídeo de uma entrevista à Vereadora da Cultura e ao Vice-

presidente de S. João da Pesqueira, no Porto Canal, disponibilizado no Youtube pela empresa 

Essência do Vinho. Estes documentos foram-me orientados pela Dr.ª Fabiana Marta do 

gabinete de empreendedorismo da Câmara Municipal de S. João da Pesqueira. 

 

1. Análise documental 

 

1.1. Análise da organização do site oficial da Vindouro (http://www.vindouro.com/pt)  

 

O site oficial da Vindouro – Festa Pombalina é usado todos os anos para publicar notícias e 

informações referentes ao evento. 

A página principal do website dispõe todos os links úteis e mais importantes de simples 

acessibilidade.  

Os principais links apresentados são: “Programa, Expositores, Informações úteis e, Apoios”. 

O botão referente a “Programa” leva os visitantes a um resumo das atividades do evento, com 

importantes informações, tais como o menu o jantar pombalino, preços e formas de inscrição 

e pagamento; o botão “Expositores” demonstra uma lista de todos os produtores da zona que 

estão confirmados para as provas livres de vinhos no Salão de Exposições de S. João da 

Pesqueira; o botão “Informações úteis” leva a informações importantes como o local e os dias 

específicos do evento, a informação de que a entrada no Salão de Exposições e nos workshops 

é livre (apesar de ser necessária inscrição, através de e-mail, para os workshops). Estão 

também apresentados os contactos de e-mail, telefone e website dos organizadores: a Câmara 

de S. João da Pesqueira e a empresa Essência do Vinho; o botão referente a “Apoios” 

apresenta a lista de logótipos das empresas da organização, produção, cofinanciamento, 

revista oficial e apoio logístico do evento. 

http://www.vindouro.com/pt
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Abaixo desses links principais, estão os links para as últimas notícias/publicações colocadas 

na página de internet e, logo abaixo, são apresentados mais dois links: “Imprensa” e “Vídeos”. 

Dentro de “Imprensa” estão apresentados documentos relativos à festa em formato pdf, 

disponíveis para download. Os documentos disponíveis são: quatro press releases (lançados 

nos dias de vinte e um de agosto, dois, quatro e oito de setembro), algumas imagens gerais 

acerca do evento e, o programa do evento, um em português e um outro em inglês. Dentro de 

“Vídeos” está apresentado o vídeo oficial promocional da festa, disponibilizado no youtube 

pelo canal da empresa Essência do Vinho. 

Existe ainda um espaço com informações e respetivos documentos de inscrição e contactos 

para as empresas e produtores que pretendam participar na área de expositores, para as provas 

livres.  

  

Figura 14 Printscreen do website oficial da Vindouro (www.vindouro.com) 
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1.2. Análise das notícias publicadas no site oficial da Vindouro 

Uma notícia que data de cinco de agosto de 2014 informa que no primeiro semestre do ano as 

exportações de vinhos de denominação de origem protegida Douro cresceram 17,3% em 

comparação com 2013, representando cerca de 20,7 milhões de euros. 

Entre os principais mercados de exportação dos vinhos estão o Canadá, os Estados Unidos, a 

Suíça e a Alemanha. No ano de 2014 o principal responsável pelo aumento registado no 

primeiro semestre foi o mercado angolano com um denotado crescimento de 65,8% em 

volume de negócios. 

Uma outra publicação no site oficial da Vindouro, dois dias antes do início do evento (três de 

setembro) noticia e promove precisamente o início da festa durante o fim de semana. A 

notícia informa a presença de cerca de três dezenas de produtores de vinhos DOC Douro e 

Porto, que marcam presença na atividade das provas de vinhos, no Salão de Exposições de S. 

João da Pesqueira, durante os três dias de festa, entre as 14:00h e as 20:00h. 

Na notícia é possível verificar um resumo do programa dos três dias da Vindouro bem como a 

informação de que todas as atividades são de entrada livre, à exceção do Jantar Pombalino 

com o Chefe Rui Paula, que criou um menu especial inspirado nos tempos do Marquês. 

Verifica-se a elucidação de que dois dos workshops agendados para a Vindouro são 

direcionados a profissionais do setor, o que não demonstra impedimento à presença do 

público em geral. A notícia incluiu uma pequena explicação do desfile pombalino que 

pretende homenagear o Marquês de Pombal, criador da primeira região demarcada do mundo, 

pelo contributo do mesmo ao Douro.  

Por fim, são apontados os organizadores do evento e é deixado um link que direciona ao 

programa do evento online. 

Uma última notícia publicada no site oficial da Vindouro, que data já do final da festa (oito de 

setembro) informa que com a 12ª edição da Vindouro – Festa Pombalina foram fidelizados 

públicos, pelo que a Câmara de S. João da Pesqueira, faz um balanço bastante positivo de 

todo o evento. Nesta última edição registou-se uma maior afluência, também com a 

participação do mercado exportador asiático. 

A mesma notícia faz um resumo das atividades realizadas durante todo o evento, 

mencionando o Jantar Pombalino que contou com um menu criado pelo Chefe Rui Paula que 
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se inspirou na época pombalina e, também, os nomes da música que fizeram parte dos 

concertos noturnos. Enfatiza ainda o facto de uma maior aderência à prova de azeites e aos 

workshops mais direcionados ao público em geral. 

Por fim, é denotado que foi promovida este ano a visita de importadores internacionais 

asiáticos (China e Macau), convidados a visitar a Vindouro e a região. O interesse destes 

importadores foi suscitado em 2012, com uma visita a Macau que contou com o apoio da 

Câmara de S. João da Pesqueira. Esta visita englobou Rita Santos (secretária adjunta do 

Fórum Macau) e José Cesário (secretário de estado das comunicações portuguesas) e permitiu 

aos produtores de vinhos da vila uma oportunidade de negócio com os mercados asiáticos.  

Termina a notícia com a informação de que a Vindouro – Festa Pombalina regressará em 

2015 com uma 13ª edição. 
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1.3. Análise do vídeo de entrevista disponível no Youtube: ESSÊNCIA DO VINHO 

TV | Vindouro 2014 | Porto Canal 

 

A entrevista foi passada em direto no Porto Canal no primeiro dia do evento (cinco de 

setembro), da parte da manhã e é iniciada com o apresentador Ricardo Couto a sugerir o 

programa Vindouro – Festa Pombalina para o fim de semana, especificando a data e hora de 

início e, fim do mesmo. A entrevista dura 10:45h e ficou disponibilizada no youtube no 

mesmo dia, no canal da empresa organizadora do evento, em conjunto com a Câmara de S. 

João da Pesqueira, a empresa Essência do Vinho. A entrevista contou com a presença da 

Vereadora da Cultura Delfina Tavares e do Vice-Presidente Vítor Sobral de S. João da 

Pesqueira e, ainda, dois atores vestidos à época de Marquês de Pombal, uma demonstração de 

uma parte importante e fulcral do evento.  

Numa primeira parte, Vereadora Delfina Tavares começa por explicar que a Vindouro – Festa 

Pombalina trata de uma homenagem ao Marquês de Pombal e, refere alguns factos históricos 

importantes no entender do porquê de tal homenagem, enfatizando, entre esses factos, a 

criação da primeira região demarcada do mundo, sendo que daí deriva a ligação da festa 

pombalina aos vinhos. 

É ainda promovido o facto de nas ruas de S. João da Pesqueira, durante a Vindouro, vestirem 

a rigor trajes que remontam ao séc. XVIII e, são mencionadas outras animações como o 

desfile pombalino que termina com a leitura do édito de criação da região demarcada, o leilão 

de vinhos, o mercado pombalino com artesãos e atores vestidos a rigor pelas ruas e, o jantar 

pombalino com um menu especial inspirado na época, pelo chefe Rui Paula, que é também 

acompanhado por melodias da época pombalina. É dada a informação de que este jantar conta 

com inscrição (já esgotada na altura) e pagamentos prévios. 

Numa segunda parte da entrevista, o tema dos vinhos é explorado e promovido pelo Vice-

Presidente de S. João da Pesqueira, Vítor Sobral, que afirma que os vinhos são o ponto fulcral 

de toda a festa e que o objetivo é promover os vinhos de S. João da Pesqueira, bem como a 

sua qualidade. É mencionado também, o importante facto de S. João da Pesqueira ser o maior 

concelho produtor da região do Douro, daí também a designação de coração do Douro 

Vinhateiro se aplicar à vila. 
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É pretendido destacar os produtos locais, tanto em relação ao vinho como também em relação 

ao azeite, que é um dos melhores produtos da região, para que os produtos se potenciem 

mutuamente. 

A festa junta propositada e diretamente possíveis compradores ao destaque dos produtores, 

incentivando-os de forma a criar sustentabilidade na região e oportunidades de negócios e 

expansão. 

De ano para ano tem-se demonstrado cada vez mais uma maior afluência, principalmente por 

ser um evento com entrada gratuita.  

A entrevista termina com uma revisão diária das atividades propostas no programa do evento. 
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Entrevista 

 

Referente à entrevista, foram feitas algumas questões, sob forma de entrevista semiestruturada 

e respostas abertas, ao Dr. Eduardo Pinto, do departamento de comunicação e imagem de S. 

João da Pesqueira, membro da equipa de organização e promoção da Festa Pombalina a fim 

de entender quais as formas de promoção de relações públicas da festa, entre outras 

informações.  

 

2. Análise de conteúdo – entrevista 

Com base na entrevista ao Dr. Eduardo Pinto podem concluir-se vários aspetos importantes 

que complementam a análise dos textos das notícias do site Vindouro e do vídeo promocional 

da entrevista do Porto Canal. 

Através de uma primeira questão foi possível apurar todas as ações de Relações Públicas e 

Comunicação, que foram usadas pela Câmara de S. João da Pesqueira e pela empresa 

Essência do Vinho, para a promoção da festa pombalina e, que as mesmas foram 

calendarizadas previamente. Estas ações foram: 

 Vídeo promocional (disponibilizado no Youtube); 

 Distribuição e/ou colocação de flyers, cartazes, muppies, outdoors nos Concelhos mais 

próximos e em pontos estratégicos  

 Publicidade do programa do evento em jornais de referência a nível nacional e 

regional; 

 Envio de notas de imprensa para os contactos de comunicação social; 

 Spots promocionais em rádios nacionais e regionais; 

 Divulgação do evento nas redes sociais como o facebook oficial da Câmara Municipal 

de S. João da Pesqueira; 

  Elaboração e inserção de spots promocionais na RTP, SIC e TVI; 

 Disponibilização do programa, destaques e notícias do evento no website oficial do 

evento; 

 Envio de newsletters para a base de contactos da Câmara de S. João da Pesqueira (ex.: 

Agências de Viagens, Operadores Turísticos). 



78 
 

Na entrevista, o Dr. Eduardo Pinto refere que, apesar manterem um padrão base para cada 

evento, têm o cuidado de evoluir e inovar a eficácia na divulgação de um evento que já é uma 

referência da região. Afirma ainda que são sempre procuradas novas formas de comunicar e 

que hoje em dia é impossível a não utilização dos meios das redes sociais pela grande 

cobertura que abrangem. 

No parecer do Dr. Eduardo, a Vindouro representa já uma referência à região, que se destaca 

de todos os outros eventos e/ou festas por ter características tão únicas em que interligam 

características quotidianas do tempo do Marquês de Pombal com a degustação de vinhos quer 

produzidos em S. João da Pesqueira como na região duriense em geral. 

Na resposta à questão acerca do público-alvo específico a nível nacional e internacional o 

responsável pelo departamento de comunicação e imagem da Câmara de S. João da Pesqueira 

explica que o evento em si se divide em duas componentes: a componente Vindouro e a 

componente de Festa Pombalina.  

A vertente Vindouro diz respeito à comercialização dos vinhos. Um dos objetivos é promover 

o produto mais vendido da zona de forma a fazer crescer os produtores e empresas da região, 

criando sustentabilidade e desenvolvimento. Para o efeito são convidados os produtores de 

vinho da região que fazem parte da atividade da prova de vinhos onde têm a liberdade de 

expor os vinhos que pretendem comercializar. Quanto ao público-alvo internacional, todos os 

anos convidam distribuidores e importadores estrangeiros com vista à criação de 

oportunidades de negócios, expondo cada vez mais ao estrangeiro a expansão do setor 

principal da região do Douro. Estes distribuidores e importadores visitam a região com um 

guia específico de quintas e provas de vinhos, direcionando-os diretamente para possíveis 

negócios. 

Já a vertente da Festa Pombalina aponta para o público em geral pois é a componente do 

evento que visa homenagear o Marquês de Pombal, que todos na região admiram e agradecem 

o esforço, trabalho e empenho do homem que tornou possível o sucesso da região demarcada 

do Douro. É uma festa única pela capacidade de a vila voltar atrás no tempo, com atores e 

artesãos pela praça, vestidos a rigor da época que interagem e animam os visitantes.  

Segundo um dado oficial publicado pelo Instituto Nacional de Estatística, as exportações do 

dos Vinhos DOP (denominação de origem protegida) Porto subiram 17,3% apenas no 

primeiro semestre de 2014. Apesar de os dados se referirem à Nomenclatura das Unidades 
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Territoriais para fins estatísticos (NUT III é a sigla referente ao Douro), o Dr. Eduardo 

relembra que o concelho de S. João da Pesqueira detém cerca de 20% da produção de vinhos, 

sendo que pode afirmar-se que a Vindouro tem uma importante influência no aumento 

registado. 

O Dr. Eduardo Pinto refere que um dos objetivos mais importantes todos os anos na Vindouro 

trata a fidelização de clientes, principalmente dos mercados em que apostam, que neste 

momento são o mercado asiático e o mercado brasileiro. Na 12ª edição deste evento houve 

uma fidelização de clientes do mercado asiático, cuja ligação já se mantinha desde o ano de 

2012. De forma a minimizar riscos e investimento financeiro a atual estratégia de 

comunicação baseia-se no contacto personalizado com os importadores e entidades oficiais de 

Macau como membros do governo focando-se assim numa medida completamente 

direcionada ao público-alvo em vista.  

A organização do evento procura constantemente novos mercados em que se possam integrar 

e apostar, no entanto essas medidas de integração de novos mercados têm de ser tomadas 

quando os resultados se mostrarem concretos, seguros e que sejam do agrado e satisfação de 

todas as partes envolvidas. 

Está em vista a internacionalização com medidas específicas devido a um novo Quadro 

Comunitário e Apoio em que, conseguido o financiamento, têm como objetivos a abrangência 

de novos mercados. 

Na entrevista, confirma-se um aumento do número de presenças de visitantes ao longo dos 

anos, grande parte das vezes em que se verifica essa maior aderência é devido a transmissões 

televisivas em direto do evento. Visto já terem reparado que esta forma de promoção e 

divulgação traz um resultado positivo, a Câmara de S. João da Pesqueira confirmou que já 

trabalham nesse aspeto em relação à 13ª edição da Vindouro – Festa Pombalina, de modo a 

atrair uma maior afluência ao evento. No entanto, não é só a promoção da festa em vários 

aspetos que conta para o interesse dos organizadores mas, também, contam com o feedback 

dos visitantes com a finalidade de melhorar aspetos fulcrais de edição para edição.  

Por fim, o Dr. Eduardo afirmou ainda que a Vindouro é um fator importante no que diz 

respeito à divulgação de toda a região do Douro. Ao trazerem a S. João da Pesqueira possíveis 

distribuidores e importadores durante a Vindouro, dando-lhes a conhecer os melhores vinhos 

da região e a própria região, entre outros produtos e, sendo que a vila é conhecida como o 
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coração do Douro Vinhateiro é natural que os visitantes associem toda a região ao evento e à 

vila. Esse é um dos princípios que leva a organização a mostrar tudo o que produzem e fazem 

de modo a que toda a região do Douro continue a ser conhecida e expandida dentro e fora do 

país pelos motivos mais positivos. 
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4. Análise dos resultados 
 

Com base da análise documental e de conteúdo acerca da Vindouro – Festa Pombalina 2014 

foi possível apurar várias informações acerca da importância das relações públicas na 

promoção turística do Douro. 

Através da análise da entrevista, da análise das três notícias do site Vindouro e, de 

informações no próprio site, conclui-se, que as medidas de relações públicas e comunicação 

usadas na promoção do evento envolveram: 

  Um vídeo promocional oficial do evento que demonstra as principais atividades 

(disponibilizado no site oficial da Vindouro com fonte no canal de Youtube da 

empresa Essência do Vinho); 

 Distribuição e/ou colocação de flyers, cartazes, muppies, outdoors nos Concelhos mais 

próximos de S. João da Pesqueira e pontos estratégicos específicos, por exemplo o 

Aeroporto do Porto;  

 Publicação do programa do evento em jornais de referência nacionais e regionais; 

 Envio de notas de imprensa para os contactos de comunicação social e disposição das 

mesmas no site oficial da Vindouro, para download, no link Imprensa, em documento 

pdf; 

 Publicidade em rádios nacionais e regionais; 

 Utilização das redes sociais para divulgação do evento (Facebook Oficial da CM e 

Facebook da empresa Essência do Vinho); 

 Elaboração e inserção de spots promocionais na RTP, SIC e TVI; 

 Presença da Vereadora da Cultura e do Vice-Presidente de S. João da Pesqueira numa 

entrevista promocional no Porto Canal, no primeiro dia do evento; 

 Disponibilização do programa, destaques, informações e notícias do evento no website 

oficial; 

 Envio de newsletters para a base de contactos da Câmara de S. João da Pesqueira (ex.: 

Agências de Viagens e Operadores Turísticos); 

 Convite a distribuidores e exportadores estrangeiros que visitam a Vindouro e a região 

com o programa específico; 

 Convite a produtores da região que tencionem expor os seus produtos. 
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Estas duas últimas medidas são, claramente das medidas de relações públicas mais diretas e 

importantes pois tem como finalidade a aproximação de consumidores e compradores. O 

convite a distribuidores e importadores do mercado asiático constitui um contato direto que 

iniciou já em 2012 com a viagem de Rita Santos (secretária adjunta do Fórum Macau) e José 

Cesário (secretário de estado das comunicações portuguesas) ao encontro destes potenciais 

compradores dos produtos da região. Desde então o contacto tem-se mantido e o interesse e a 

relação têm-se mantido positivos, o principal objetivo da área das relações públicas. 

Com base na entrevista ao Dr. Eduardo Pinto, da análise do vídeo da entrevista no Porto 

Canal e, na análise da notícia do dia oito de setembro, publicada no site oficial Vindouro é 

possível concluir de forma segura que a 12ª edição do evento registou uma maior afluência. 

Na entrevista em direto do Porto Canal, o Vice-Presidente de S. João da Pesqueira, Vítor 

Sobral, afirma que de ano para ano tem-se verificado cada vez mais visitantes e, um dos 

motivos pelo qual isso acontece é, segundo o Vice-Presidente, o facto de todas as atividades 

do evento, quer sejam os workshops, as provas de vinhos e azeites, o mercado e o desfile 

pombalino ou mesmo os concertos de música serem de entrada livre ao público (à exceção do 

jantar pombalino).  

O Dr. Eduardo referiu, na entrevista, que denotam uma maior aderência de número de 

visitantes quando usam medidas de promoção de spots publicitários de televisão e, mencionou 

também que já estão a trabalhar e a apostar nesse aspeto em relação à próxima edição da 

Vindouro. Sendo que se verifica tal maior afluência de visitantes pode concluir-se desde já 

que a utilização da televisão para fins publicitários do evento é uma das medidas de relações 

públicas e comunicação que se demonstra bastante importante para a divulgação não só do 

evento, como também da região do Douro.  

Na notícia publicada no website oficial do evento, que tem como título “VINDOURO - 

FESTA POMBALINA FIDELIZA PÚBLICOS NA 12ª EDIÇÃO”, da autoria da empresa 

Essência do Vinho, confirma-se, também, o registo de uma maior aderência por parte dos 

públicos, tanto do público em geral como do público-alvo específico dos exportadores do 

mercado asiático. 

Acerca do público-alvo específico do evento, através da análise da entrevista ao Dr. Eduardo 

foi possível a conclusão de que a Vindouro – Festa Pombalina se divide em duas vertentes e 

que cada uma dessas vertentes tem o seu público-alvo principal. 



83 
 

Em primeiro lugar, a componente do evento ”Vindouro” é direcionada para o negócio da 

comercialização dos vinhos e conta tanto com a participação de enólogos e produtores da vila 

e de toda a região como com o convite de possíveis distribuidores e exportadores, unindo 

quem vende e quem compra, possibilitando a oportunidade de negócios e, consequentemente, 

de sustentabilidade do concelho de S. João da Pesqueira e da região do Douro. Este aspeto foi 

também referido pelo Vice-Presidente Vítor Sobral na entrevista do Porto Canal, onde 

acrescentou que entre as provas de vinhos se encontravam estrategicamente junto com as 

provas de azeites, fazendo com que ambos os produtos se promovam mutuamente.  

O público-alvo principal desta componente que, nesta edição contou com o mercado asiático, 

é recebido com um programa específico de visitas e provas a quintas de forma a serem criadas 

as oportunidades de negócio e, também de conhecerem melhor a região. 

Em segundo lugar, a componente do evento “Festa Pombalina” é direcionada para o público 

em geral pois trata da homenagem realizada ao Marquês de Pombal que viveu a sua juventude 

em S. João da Pesqueira e que, posteriormente foi o criador da Companhia Geral da 

Agricultura e dos Vinhos do Alto Douro bem como, da primeira região demarcada do mundo 

que é a região do Douro, que foi não só um importante marco da história da região como 

também a salvação da crise que o Douro atravessava na altura. Assim, esta vertente da festa 

tem o intuito de dar a conhecer a ligação do Marquês à região e a S. João da Pesqueira com 

atividades como o mercado e o desfile pombalino que contam com artesãos e atores vestidos à 

época do séc. XVIII. 

A criação do evento com duas vertentes e um público-alvo específico para cada componente 

agrega a divulgação da história e dos produtos da região com a oportunidade de negócio com 

vista a criar sustentabilidade da zona.  

A Vindouro – Festa Pombalina é, sem dúvida, um evento com características únicas que já é 

considerada uma referência da região. Não existem mais eventos com os seus conceitos, o que 

causa, segundo o Dr. Eduardo, uma maior curiosidade dos visitantes em entender o porquê da 

singularidade do evento, que tem vindo a crescer e a obter resultados bastante positivos. 

Numa das notícias analisadas verifica-se que a Câmara de S. João da Pesqueira fez um 

balanço positivo desta 12ª edição. 

Parte desse balanço positivo deveu-se à fidelização de clientes, como é possível concluir 

através dessa mesma notícia (VINDOURO - FESTA POMBALINA FIDELIZA PÚBLICOS 
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NA 12ª EDIÇÃO). O Dr. Eduardo Pinto confirmou que a Câmara já tinha como objetivo a 

fidelização de clientes, já que o objetivo de toda a componente “Vindouro” do evento trata 

mesmo criar oportunidades de negócio. Para o efeito, desde 2012 que eram mantidas as 

relações com o mercado asiático, visto serem potenciais hipóteses de negócio para a região, 

atingindo diretamente a direção do público-alvo que tinham como objetivo.  

A estratégia atual de comunicação passa por uma relação personalizada com importadores, 

membros do governo e outras entidades oficiais de Macau já que assim também são 

minimizados riscos e investimentos financeiros na promoção do evento.  

Essa medida de relações públicas acabou por ser fulcral para esta 12ª edição pois conseguiram 

a fidelização desses mercados com sucesso. O Dr. Eduardo do departamento de comunicação 

e imagem da Câmara referiu que os visitantes do evento levam consigo uma ideia não só de S. 

João da Pesqueira, como, também, de toda a região, pelo que um outro objetivo importante da 

Vindouro – Festa Pombalina é demonstrar tudo o que a região demarcada do douro tem de 

melhor, como os vinhos, que são a centralidade da festa, os azeites, a gastronomia, a paisagem 

e a história e a cultura. 

Conclui-se então que a aposta em relações diretas com o público-alvo pretendido contribuiu 

para a promoção turística do Douro.  

Uma outra notícia analisada (EXPORTAÇÕES DE VINHOS DOP DOURO CRESCEM 

17,3%) refere que no primeiro semestre do ano de 2014 as exportações dos vinhos DOP Porto 

cresceram 17,3% em relação ao ano de 2013.  

O Dr. Eduardo relembrou que, apesar de os dados se referirem à Nomenclatura das Unidades 

Territoriais para fins estatísticos (NUT III é a sigla referente ao Douro), o concelho de S. João 

da Pesqueira (principal concelho exportador, como o Vice-Presidente afirmou na entrevista do 

Porto Canal) detém cerca de 20% da produção de vinhos, sendo que, pode concluir-se que o 

evento Vindouro – Festa Pombalina tem uma importante influência no aumento registado. 

Através da entrevista ao Dr. Eduardo foi possível apurar que a Vindouro tem apostado no 

mercado asiático e brasileiro, por serem mais abrangentes e, através de uma notícia publicada 

no website oficial do evento (EXPORTAÇÕES DE VINHOS DOP DOURO CRESCEM 

17,3%), apura-se que os principais mercados exportadores do momento são: o Canadá, os 

Estados Unidos, a Suíça e a Alemanha e, durante o ano de 2014 houve um aumento de 

exportação para o mercado angolano. Na entrevista é ainda confirmado que procuram 
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constantemente novos mercados que sejam interessantes para explorar as vendas dos vinhos 

mas, para que o investimento seja sustentável e equilibrado é necessário continuar a trabalhar 

e prever resultados concretos que possam satisfazer tanto a região duriense vinhateira como os 

possíveis mercados estrangeiros. 

Através da avaliação positiva desta 12ª edição da Vindouro – Festa Pombalina, o Dr. Eduardo 

Pinto confirmou que já se encontram a trabalhar na 13ª edição, para setembro de 2015, que se 

espera ser um sucesso novamente. 
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Conclusão 
 

O meu interesse pelo Douro tem vindo a demonstrar-se desde há cinco anos para cá, altura em 

que visitei a região pela primeira vez, mais propriamente S. João da Pesqueira. Com a 

oportunidade de ter estagiado na empresa Psstt Psstt, que também demonstrou interesse em 

promover a região demarcada do Douro a nível turístico, que foi, também, um dos motivos 

pelo qual decidi candidatar-me ao mesmo, pareceu-me interessante o tema “A importância das 

relações públicas para a promoção turística do Douro”.  

Esta investigação visou averiguar se existe a possibilidade de as relações públicas ajudarem à 

promoção turística do Douro e, se sim, que medidas utilizadas o podem fazer. Para o efeito foi 

estudado o caso do evento “Vindouro – Festa Pombalina” que decorre em S. João da 

Pesqueira, a vila que é designada como o coração da Douro Vinhateiro. 

Procurando responder às questões colocadas no início do estudo, após as análises e os 

resultados e conclusões retiradas através do site oficial Vindouro, de três notícias publicadas 

no site, de um vídeo de uma entrevista promocional no Porto Canal e, de uma entrevista 

realizada ao Dr. Eduardo Pinto do departamento de comunicação e imagem de S. João da 

Pesqueira e, foi possível apurar os resultados pretendidos. 

Conclui-se que a medida mais importante de relações públicas e comunicação usada, foi a 

aposta na gestão de relações diretas e personalizadas com o público-alvo pretendido, neste 

caso o mercado asiático, que contribuiu tanto para a promoção turística do Douro como para a 

fidelização de clientes para oportunidades de negócios na região. É possível chegar também à 

conclusão de que o evento registou uma maior afluência devido a spots promocionais em 

televisão, como afirmado pelo Dr. Eduardo Pinto, na entrevista realizada. 

Verifica-se que a organização do evento, a Câmara de S. João da Pesqueira e a empresa 

Essência do Vinho, estão a par da importância das relações públicas para a promoção do 

evento e, consequentemente para a fidelização de clientes para negócios e para a promoção 

turística da região e dos seus produtos. 

Apesar de em Portugal haver pouco conhecimento da área por parte das empresas, é um ramo 

que começa a demonstrar desenvolvimento e os organizadores da Vindouro – Festa 

Pombalina revelaram esse facto na promoção bem-sucedida da 12ª edição deste evento.   
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Anexo I Logótipo da empresa 

 

 

 

Anexo II Folheto informativo da empresa 
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Anexo III Programa diário apanha da cereja 
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Anexo IV Programa de fim-de-semana da apanha da cereja 
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Anexo V Promoção do evento da apanha da cereja via facebook 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

Anexo VI Apresentação da empresa em espanhol 

 

Anexo VII Apresentação da empresa em inglês 
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Anexo VIII Tradução do programa da apanha da cereja 
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Anexo IX Logótipo da Câmara de S. João da Pesqueira 

 

 

Anexo X Logótipo da empresa Essência do Vinho  



97 
 

Anexo XI Bases de dados do estágio 
 

 

Rent-a-car 

Drivecar - Rent-a-Car, Lda Quinta de Sta. Iria, Lote 2, Loja 4 

5000 Vila Real 

Tel.: 259.325733/4 

Fax: 259.325735 

E-

mail: rentacar@drivecar.pt  

URL: 

http:// www.drivecar.pt 

Hertz Av.ª Miguel Torga 

5000-524 Vila Real 

Tel.: 259.302430 

N.º Gratuito: 800238238 

Jacar Largo do Pioledo, Bloco B-R/C 

5000-596 Vila Real 

Av. João Franco r/c s/n 

5050-226 PESO DA RÉGUA 

 

Vila Real 

 

Tel.: 259.340815 

Fax: 259.324981 

Tel.: 254.32 11 46 

Fax.:254.32 47 68 

Tel.: 259.32 17 33 

Régua Car Rua da Alegria 

5050 Peso da Régua 

Tel.: 254. 31 52 02 

TCL-AVIS Av. 5 de Outubro 

5100 LAMEGO 

 

Tel./Fax.: 254.61 23 45 

 
Aventura 

Ravinas do Côa - Serviços 

Turismo e Aventura 

Foz Côa 279762832 / 279762832 

Sabor Douro Aventura, Lda. Moncorvo 279 258 270 / 964 801 332 / 964 

801 280 

Naturimont Lamego 969 081 507 / 926 992 134 | 

info.naturimont@mail.telepac.pt 

PENA AVENTURA Ribeira Da Pena 259 498 085 / 935 010 875  

geral@penaaventura.com.pt / 

reservas@penaaventura.com.pt 

NATURWATERPARK Vila Real 259 309 120 / 935276169 | 

geral@naturwaterpark.pt / 

Parque Aquático de Amarante Amarante 255 410 040 | 

waterpark@tamegaclube.com 

  

 
 

 

mailto:rentacar@drivecar.pt
http://www.drivecar.pt/
mailto:info.naturimont@mail.telepac.pt
mailto:geral@penaaventura.com.pt
mailto:reservas@penaaventura.com.pt
mailto:geral@naturwaterpark.pt
mailto:waterpark@tamegaclube.com
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Operadores Turísticos Fluviais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amor do Douro, Lda. Rua Nossa Senhora de Fátima, 

442 – 2º Esq. 

4050-426 Porto 

Tel.:/Fax 223755713 

Arisdouro Av. Teixeira de Sousa, 11 

5070-051 Alijó 

Tel.: 259959112 

Fax: 259958326 

Barcadouro Avenida Ramos Pinto, Loja 240 

- Cais de Gaia 

4400-161 Vila Nova de Gaia 

Tel.: 223722415 

Fax: 223723116 

Email: geral@barcadouro.pt 

Web: www.barcadouro.pt 

Companhia Turística do 

Douro,Lda 

Urbanização Quinta Amarela, 

lote 10 R/C 

5085-038 PINHÃO 

Tel./Fax.: 254.73 15 56 

Tlm.: 966 174 957 

        965 340 173 

        933 407 849 

Douro à Vela Lugar da Curvaceira - Penajóia 

5100-662 LAMEGO - 

PORTUGAL 

Tlm.: 91 8793792 

Email: info@douro-a-vela.pt 

Web: www.douro-a-vela.pt 

Douro Acima / Turisdouro 

 
Rua dos Canastreiros, 40/42 

4050 Porto 

Tel.: 222006418 

Fax: 222008856 

Douro Azul 

 
Rua de S. Francisco, 4 – 2º Dto. 

4050-548 Porto 

Tel. 223402500 

Fax 222083407 

Endouro 

 
Rua Reboleira, 49 - 4050 Porto 

 

Tel.: 222084161 

Fax: 222057260 

Eurotur-Actividades Marítimo-

Turísticas 
Rua D. João IV, 667 

4000-303 Porto 

Tel.: 225 194 020 

Fax: 225194026 

Portowellcome Rua António Correia Carvalho, 

176 – 1º sala 4 

4400-023 Vila Nova de Gaia 

Tel.: 223700533 

Fax: 2237009906 

Quinta doa Agros/Liberdouro Sande 

4630 Marco de Canaveses 

Tel.: 255581465(73) 

Fax: 255581465 

Rota do Douro Av. Diogo Leite, 250 - 2.º  

4400-111 Vila Nova de Gaia 

Tel.: 223759042 / 223759043 

Rotas D'Água Rua da Ponte Nova, 70 – 2º 

sala10 

4050-485 Porto 

 

Tel./Fax: 223324040 

 

Sabor Douro e Aventura Rua Abade Tavares 

5160-247 Torre de Moncorvo 

Tel.: 279258270 / 279258271 

 

Sociedade de Transportes 

Catraeiros do Douro 
Travessa Cândido dos Reis, 9/11 

4400-100 Vila Nova de Gaia 

 

Tel./Fax: 223 759 8031 

 

Tomaz do Douro/Via D'ouro Praça da Ribeira, n.º 5 

4050-513 Porto 

Tel.: 222082286 

Fax: 222088059 

mailto:geral@barcadouro.pt
http://www.barcadouro.pt/
mailto:info@douro-a-vela.pt
http://www.douro-a-vela.pt/
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Fotógrafos  

Luís Montanha Vila Real https://www.facebook.com/luisfilipemontanha 

Reportagens Pro Santa Marinha Do 

Zêzere, Baião 

- 919533334 / 917584865 | geral@reportagens.pro; 

reportagens.pro@sapo.pt | 

https://www.facebook.com/pages/RP-Eventos-

V%C3%ADdeo-e-Fotografia-Reportagens-

Pro/141439815925706 

 

Kymagem Lamego 254 655 024 / 965 275 835 | kymagem@gmail.com | 

http://www.kymagem.com/ 

 

Labfoto Lamego 254 614 195 | labfotolamego@sapo.pt | 

http://fotolamego.com 

 

Fine'ArtStudio 

Estudiodellas 

Régua 915 094 528 | https://www.facebook.com/estudiodellas 

 

Foto Ideal Peso da Régua 254 322 915 

Foto Mário Miranda 

Lda 

Peso da Régua 254 322 415 |Fotomariomiranda@hotmail.com | 

https://www.facebook.com/FotoMarioMiranda/info 

 

Rui Manuel Ferreira Vila Real geral@ruimanuelferreira.com | 

https://www.facebook.com/ruimanuelferreiracom 

 

 

Balonismo 

Geração Aventura Paredes 916 410 002 / 915 239 627 | 

geracaoaventura@gmail.com 

 

Aluguer de autocarros 

Rodonorte (por todo o país) 259 340 710 | 259 340 729 | 

geral@rodonorte.pt 

Filipetur-viagens E Turismo 

Lda 

 

Avenida da Noruega, 4870 

Mesão Frio 

 

Avenida Estação, Vila Pouca De 

Aguiar, Vila Real, 5450 

259 494 163 

 

 

259 416 422 

 

 

 

Passeios a cavalo  

Jorge Vale do Bestança – Cinfães 

 

911980043 

 

 

 

 

mailto:geral@reportagens.pro
https://www.facebook.com/ruimanuelferreiracom
mailto:geral@rodonorte.pt


100 
 

 

Agências de excursões em Portugal 

Ancarpal-Agência de 

Colocação de Pessoal Lda 

 

Rua Heróis Dembos GRS -, 

Camarate 

2680-049 CAMARATE 

 

219 470 808 

 

Van Travel-Agência de 

Viagens e Transportes Lda 

 

Rua Cams Ferro 128,3º, Lisboa 

1100-109 LISBOA 

 

210 448 587 

http://www.vantravel.pt/ 

 

Isidoro Duarte SA Avenida Portugal 17, Póvoa da 

Galega 

2665-357 MILHARADO 

 

219 758 660 

http://www.isidoroduarte.pt/ 

 

Rondatur-Viagens e Turismo 

Lda 

 

Avenida Mouzinho Albuquerque 

148-r/c, Póvoa de Varzim 

4490-409 PÓVOA DE VARZIM 

 

252 615 785 

http://www.rondatur.pt/ 

 

Viajar É Bom-Antunes,Viagens 

e Turismo Lda 

 

Rua Hintze Ribeiro 585,1º-s 104, 

Leça da Palmeira 

4450-692 MATOSINHOS 

 

962 482 615 

 

Viagens Prima Lda 

 

Avenida Estados Unidos 

América 7-F, Lisboa 

1700-163 LISBOA 

 

218 438 300 

 

 

 

Transporte de passageiros 

 

Agência de Viagens e 

Turismo Terra Nova Lda  

 

Rua Firmeza 588-r/c, Porto 

4000-226 PORTO 

 

222 060 000 

http://www.viagensterranova.pt/ 

 

Isidoro Duarte SA  

 

Avenida Portugal 17, 

Póvoa da Galega 

2665-357 MILHARADO 

 

219 758 660 

http://www.isidoroduarte.pt/  

 

J Espírito Santo & 

Irmãos Lda  

 

Rua Tenente Valadim 948, 

Vila Nova de Gaia 

4400-324 VILA NOVA 

DE GAIA 

 

227 811 517 

http://frotazulalgarve.pt/pt 

 

Translagos-Transportes 

Públicos Lda  

 

Largo Rossio S.J Batista, 

Lagos 

8600-664 LAGOS 

 

282 762 944 

http://translagos.pai.pt/ 

 

Frota Azul (Algarve)-

Transportes e Turismo 

Lda  

 

Largo Dique 2/3 

8500-531 PORTIMÃO 

 

282 422 105 

http://frotazulalgarve.pt/ 

 

Henrique Leonardo 

Mota Lda  

 

Rua Combatentes Ultramar 

225, Guerreiros 

2670-379 LOURES 

 

219 833 013 

http://www.hleonardomota.com/ 

 

D & V Lda -Viagens Estrada Nacional 229, 232 441 754 

http://www.vantravel.pt/
http://www.isidoroduarte.pt/
http://www.rondatur.pt/
http://www.viagensterranova.pt/
http://www.isidoroduarte.pt/
http://frotazulalgarve.pt/pt
http://translagos.pai.pt/
http://frotazulalgarve.pt/
http://www.hleonardomota.com/
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Cardoso, Transporte de 

Passageiros  

 

Travassós de Baixo 

3505-564 VISEU 

 

http://www.viagenscardoso.com/  

 

Roteiro Indispensável 

Transportes  

 

Rua Direita 14, Enxara do 

Bispo 

2665-053 ENXARA DO 

BISPO 

 

916 983 677 

http://roteiroindispensavel.pai.pt/ 

 

 

 

Agências de Turismo 

Agência de Viagens Omnitur  

 

Avenida Bernardo Santareno 

Lote 1-M 

2005-177 SANTARÉM 

 

243 333 828 

 

Viajes Minho  

 

Avenida Miguel Dantas Luso 

Galaico-lj H, Valença 

4930-678 VALENÇA 

 

251 818 435 

 

RCI Portugal-Viagens e Turismo 

Lda  

 

Rua Brejos, Albufeira 

8200-101 ALBUFEIRA 

 

289 540 400 

 

 

Autocarros 

Isidoro Duarte SA  

 

Avenida Portugal 17, Póvoa da 

Galega 

2665-357 MILHARADO 

 

219 758 660 

http://www.isidoroduarte.pt/ 

 

Grupo Luísa Todi  

 

Estrada Algeruz, Setúbal 

2910-279 SETÚBAL 

 

265 710 520 

http://www.etluisatodi.com.pt/  

 

 

 

  

http://www.viagenscardoso.com/
http://roteiroindispensavel.pai.pt/
http://www.isidoroduarte.pt/
http://www.etluisatodi.com.pt/
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Agências de Viagem na Galiza 

BIVES TOUR Agencia de 

Viajes  

 

36201 Vigo, Plaza Compostela, 

9 

 

36203 Vigo, Padre Don Rúa, 10 

 

36201 Vigo, Dep. de Grupos. 

Plaza Comspotela, 9 

 

36201 Vigo, Dep. de Empresas. 

Plaza Compostela, 9 

 

15701 Santiago de Compostela, 

Plaza Doctor Puente Castro, 5 

 

Tel.986446262  

Email.informacion2@bivestour.com 

 

Tel.986414488  

Email.informacion@bivestour.com 

 

Tel.986446262 

Email.benito@bivestour.com 

 

 

Tel.886125801 

Email.pauladeluque@bivestour.com

  

 

Tel.981940000 

Email.informacion3@bivestour.com

  

 

VIAJES VILORIA  

 

c/ Senra, 28  

15702 SANTIAGO DE 

COMPOSTELA (a Coruña)

  

 

Email: 

reservasweb@viajesviloria.com 

 http://www.viajesviloria.com 

 Tlf: 981 587 911 | Fax: 981 572 

736 

 

VIAJES AURIA S A 

 

Cardnal Quevedo, 2 32003 

Ourense 

 

+34 988 60 12 86 

 

Viajes Orzán S.A. 

 

Avda. Primo de Rivera 3 

15006 - A Coruña 

 

Tel: +34 981 169 191 |Fax: +34 981 

247 908 

E-mail: info@viajesorzan.com 

 

VIAJES ABRAMAR S.A. 

 

C/Reconquista, 3 Bajo 36201 

Vigo (Pontevedra)  

 

Tlf 986 447 060 | Fax 986 449 717 

 

Egurria Travel 

 

C/ Juan XXIII, Ourense 32003 

 

Telef. +34644451608 

egurria@egurria.com 

 

Viajes Fisterra SL 

 

Luis Vidal Rocha (Ed Fonte De 

Ramos) - Ptal 3 36960 Sanxenxo 

ESPANHA  

 

+34 986 72 41 02 

http://www.interrias.com/ 

 

Viajes Atlantico SA 

 

De Fuenterrabia, 3 15702 

Santiago De Compostela 

ESPANHA   

 

+34 981 56 90 30 

http://www.viajesatlantico.com/ 

 

CXG VIAXES 

CORPORACION 

CAIXAGALICIA SA 

 

Sanchez Bregua, 5 15004 A 

Coruña 

ESPANHA 

+34 981 21 66 00 

http://www.cxgviaxes.es/ 

 

 

 

 

  

mailto:Email.informacion2@bivestour.com
mailto:Email.informacion@bivestour.com
mailto:Email.benito@bivestour.com
mailto:Email.pauladeluque@bivestour.com
mailto:Email.pauladeluque@bivestour.com
mailto:Email.informacion3@bivestour.com
mailto:Email.informacion3@bivestour.com
mailto:info@viajesorzan.com
mailto:egurria@egurria.com
http://www.interrias.com/
http://www.viajesatlantico.com/
http://www.cxgviaxes.es/
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Anexo XII Plano de Marketing: Welcome Douro 
 

O quê? Onde? Quando? Públicos-alvo Objetivo 

Dinamizar o 

turismo na região 

do Douro 

Região do 

Douro 

A partir de 

Maio 2014 
 Sexo masculino e 

feminino 

 Idades desde os 20 

anos para cima 

 Consumidores 

nacionais e 

internacionais 

 

 Dinamizar a região do 

Douro a nível turístico 

 Fidelizar clientes neste 

novo setor da empresa 

 Pretende-se criar uma 

marca forte no mercado e 

facilmente identificável 

 

 

Estratégia de Marketing 

1- Enquadramento 

 

Oportunidades e Ameaças  

Oportunidades Ameaças 

 Projeção da marca Welcome Douro 

 Turismo rural tem cada vez mais visibilidade 

 Existência de espaço para o desenvolvimento das 

atividades 

 Direcionamo-nos apenas na região do Douro 

 Falha no mercado da ideia inovadora de passeios 

de balão de ar quente pelo Douro  

 Dependência das entidades turísticas 

 Concorrência 

 Crise económica 

 Fracos acessos ao interior 

 Dependência do poder de compra do 

público-alvo a nível nacional, devido 

à crise económica 

 

 

Análise interna e externa 

Forças  Fraquezas 

 Ideias inovadoras de turismo no Douro (por exemplo 

Passeio de balão) 

 Vontade de empreender no Douro e dinamizá-lo, 

utilizando os seus recursos de forma adequada 

 Vontade de ser diferente, usando conceitos modernos 

de turismo 

 Região com recursos de vários tipos de turismo: 

religioso, paisagístico, gastronómico, enoturístico, 

turismo rural, touring 

 Pouca concorrência 

 Fraca divulgação do Douro 

 A região Vinhateira do Alto-Douro é considerada 

Património da Humanidade, pela UNESCO 

 Proposta de atividades únicas na região 

 Adaptação de serviços às necessidades do consumidor 

(exemplo: roteiros turísticos personalizados) 

 Diversidade e qualidade de serviços e preços 

 Página na internet 

 

 Empresa nova no mercado 

 Experiência inexistente no ramo 

 Fracos acessos ao interior 

 Fracas atrações turísticas em alguns concelhos do 

Douro 

 Fator geográfico: desertificação da região 

 Fator social: envelhecimento da população 

 Falta de conhecimento a nível de algumas 

especificações técnicas de turismo 
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2- Missão e objetivos 

 

Missão 

A Welcome Douro tem como missão dinamizar a região do Alto-Douro Vinhateiro de forma empreendedora e 

inovadora, aproveitando todos os seus recursos naturais e formas de turismo. 

 

Objetivos 

 Dinamizar a região do Douro a nível turístico 

 Fidelizar clientes neste novo setor da empresa 

 Pretende-se criar uma marca forte no mercado e facilmente identificável 

 Uma marca com uma conotação positiva facilmente associada a uma empresa de cariz familiar, dotada 

de confiabilidade e segurança 

 Pretende-se oferecer serviços de turismo, procurando projetar o nome da empresa Welcome Douro e a 

região do Douro a nível nacional e internacional 

 Ser marca líder no turismo da região 

 

3- Público-alvo 

 

Critérios de segmentação 

 

Demográfico  Sexo masculino e feminino 

 Idades desde os 20 anos para cima 

 

Geográfico  Consumidores a nível nacional e internacional 

Social-económico  Consumidores a nível nacional: grande maioria tem fraca 

independência financeira 

 Consumidores a nível internacional: grande maioria tem forte 

independência financeira 

Cultural  Consumidores a nível nacional: busca de tranquilidade  

 Consumidores a nível internacional: curiosidade em conhecer 

novos lugares e culturas 

 

4- Marketing-mix 

 

Produto 

 Serviços e atividades de turísticas 

 

Preço 

 A empresa vai adaptar o preço dos pacotes e das atividades individuais conforme os preços do aluguer do 

material e das entidades turísticas, e os preços praticados pela concorrência tentando sempre oferecer preços 

competitivos e que satisfaçam o cliente. 
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Promoção (comunicação) 

 Promoção dos eventos através do facebook 

 Flyers 

 Marketing direto 

 Anúncios em jornais e rádios locais 

 Posto de publicidade no dia da maratona do Douro (por exemplo para publicitar os passeios de balão de 

ar quente) 

 

Ponto de venda (distribuição) 

 Online (e-mail, facebook) 

 Na empresa 

 Telefone 

 

Estratégia de comunicação - Mix da comunicação 

 

Publicidade 

 Media: jornais e rádios locais 

 Flyers e cartazes 

 Publicidade online: facebook 

 

Marketing direto 

 Mensagens de telemóvel e e-mail: divulgação através do envio de newsletters por correio eletrónico, 

contendo promoções e informações relevantes para a empresa e consequentemente para os consumidores 

 

 Convite de eventos no facebook 

 

Relações Públicas  

 Carta de apresentação da empresa e de apresentação da proposta 

 Escrita de Press Releases  

 Contactos através de e-mail, telefone e facebook 

 

 Abordagem e estrutura padrão da carta de apresentação 

 

 Apresentação da empresa e dos objetivos principais 

 Apresentação da proposta de parceria e vantagens para ambas as empresas 

 Melhores cumprimentos e despedida 
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Anexo XIII Plano de Comunicação: Apanha da Cereja 
 

O quê? Onde? Quando? Públicos-alvo Objetivo Meios de promoção 

Programa de 

apanha da cereja 

Aregos, 

Resende 

Local ainda a 

definir 

Última quinzena de 

maio 
 Jovens 

 Adultos 

 Idosos 

Incentivar o 

interesse pela 

região e pelo seu 

principal produto: 

a cereja 

Cartazes 

Flyers 

Jornais 

Rádios 

Internet/ Facebook 

 

1- Enquadramento 

O município de Resende é um dos maiores produtores nacionais de cereja, que constitui uma das mais 

importantes fontes de rendimento para a população. Para além de ter um peso considerável na economia local, a 

cereja de Resende é apreciada em todo o país e no estrangeiro. 

Graças às características ímpares que este concelho oferece, a cereja de Resende tem um sabor e qualidade 

inigualáveis e, graças ao microclima do concelho, a primeira a entrar nos mercados nacionais e europeus. 

Com quase metade da população dedicada à agricultura, as gentes de Resende orgulham-se das suas cerejas, 

sendo que é raro o terreno onde não haja pelo menos uma, dando ao concelho uma imagem ímpar no início da 

Primavera, com todas as cerejeiras em flor. 

Forças Fraquezas 

 A principal força deste programa é, para 

além da divulgação da região e da apanha 

da cereja, haver também uma promoção 

do artesanato e da gastronomia. 

 A existência de vários programas da 

apanha da cereja, que gera concorrência 

direta. 

 

2 - Missão e objetivos 

- Missão 

Através do programa de apanha de cereja pretende-se promover, valorizar e dar a conhecer a agricultura, a 

cultura com cestos artesanais e a paisagem do Douro em Resende, bem como a gastronomia da zona. Pretendem-

se cativar, como público-alvo, jovens, adultos e idosos, para manter esta tradição viva em todas as gerações.   

 

- Visão 

Com este programa de apanha da cereja pretende-se conquistar o interesse dos seus visitantes por esta região do 

douro e pelo seu principal produto, a cereja. 

 

- Objetivos 

 Incentivar o interesse pela região, pelo seu produto principal e pelo artesanato regional através da 

propaganda dos mesmos 

 Promover experiências culturais e gastronómicas  

 Divulgar, propagar e difundir a atividade da apanha da cereja 

 Pretende-se a diferenciação da concorrência no principal aspeto em que os clientes ficam com as cerejas 

que apanham e com os cestos artesanais como lembrança 
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3- Público-alvo 

Como público-alvo principal consideram-se os adultos entre os 26 e os 55 anos e idosos dos 55 anos para cima. 

- Público-alvo secundário  

Como público-alvo secundário consideram-se os jovens adultos entre os 18 e os 25 anos. 

 

4- Publicidade 

Na área da publicidade serão elaborados cartazes e flyers. 

- Meios a mobilizar 

Os principais meios de publicidade e mobilizar são jornais e rádios (locais/nacionais).  

Pretende-se também promover este programa nas páginas de facebook da agência de comunicação Psstt Psstt, 

Turismo no Douro, Turismo do Porto e Norte de Portugal e, Turismo de Portugal. 

 

5- Calendarização  

O programa será posto em prática a partir da última quinzena de maio, com os dias em questão ainda por definir. 

 

8- Programação 

10:00h – hora de chegada- local do ponto de encontro a definir 

10:30h-12:30h- Apanha da cereja 

13.00h-14:30h - Almoço 

O quê?  

 Prato principal: Anho assado acompanhado com o arroz do forno 

 Sobremesa: cavacas 

 Também se podem provar os diferentes enchidos típicos da região 

 

Possíveis restaurantes: 

 Douro Park Hotel 

Caldas de Aregos 4660-013 Resende 

Telf: 254870700 Fax: 254870709 

Sítio: http://www.douroparkhotel.com/ 

Email: mail@douroparkhotel.com 
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 A Tília 

Rua de Vila Nazaré, 66 4660-103 Caldas de Aregos - Resende 

Telf. 254874041 Sítio: www.atilia.colheitacerta.com 

Email: restaurante.bar.atilia@gmail.com 

Facebook: facebook.com/atilia.colheitacerta 

 

 Casa de Fundo da Aldeia 

Quinta da Graça, Anreade, Resende 

Telf. 254875290 Email: gestorweb@quintadagraca-turismo.com 

Sitio: www.quintadagraca-turismo.com 

Só para grupos e com marcação prévia 

 

 Alojamento das Caldas 

Largo de Aregos, Caldas de Aregos, Resende 

Telf. 254875836 Fax: 254871271 

 

 

 Gentleman 

R. Egas Moniz - 4660-222 Resende 

Telefone - 254 871 113 Telemóvel - 914472917 

Email - geral@o-gentleman.pt Site: www.o-gentleman.pt 

 

 Emigrante 

Rua dos Bombeiros Voluntários 4660 Resende Telefone - 254 871163 

Especialidades: Costeleta de Vitela assada na brasa; Anho assado no forno a lenha, com arroz de forno; Bacalhau 

à Emigrante; Vinho Maduro da região 

 

 Douro à Vista  

Quintela - Cimo de Resende Telf. 254 877 900 

Dia de descanso 2.ª Feira 

mailto:geral@o-gentleman.pt
http://www.o-gentleman.pt/
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 Restaurante 4 Filhos 

Fonte Luminosa Telm. 96 883 01 53 

 

 Restaurante Bengalas 

Telf. 254 877 427 

 

 Restaurante "O Túnel" 

Anreade Telf. 254 875 131 

 

 

 Restaurante "O Pitas" 

Telm. 914185402 

 

 Restaurante Friends Café 

Qta. das Bordas, Lote 1 Telm. 919888658 

 

 Restaurante "Catefica" 

R. José Pereira Monteiro, 111 Telf. 254 098 173 

 

 Restaurante "O Desgraçadinho" 

R. Dr. Nunes da Ponte Telf. 912169192 

 

 Restaurante "Paga tu" 

Largo da Feira Telf. 254871146 

 

14:30h- Visita ao Centro interpretativo da cereja 

15:30h – Passeio pedonal pelo centro de Resende 
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Anexo XIV Plano de Marketing: Organização de eventos com Mary Kay 
 

O quê? Onde? Quando? Públicos-alvo Objetivo 

Organização de eventos com a 

consultora de beleza, Brigitte 

Teixeira, da Mary Kay, em 

entidades turísticas, possíveis 

clientes da Psstt Psstt 

Várias 

opções. A 

definir 

A definir Mulheres da faixa 

etária dos 16 anos 

para cima  

Fidelizar clientes (entidades 

turísticas) com a Psstt Psstt 

através da organização de 

eventos com a Mary Kay 

 

 

Estratégia de Marketing 

1- Enquadramento 

MARY KAY 

Atualmente, com mais de 2,5 milhões de Consultoras de Beleza Independentes, a Mary Kay® oferece mais de 

200 produtos premium em mais de 35 mercados em todo o mundo. Ao longo de todos estes anos, permaneceu 

uma constante: inovação. Durante 50 anos, a Mary Kay ofereceu à mulher o que ela mais precisava: Cuidado da 

pele avançado que oferecia resultados; maquilhagem moderna com tons tendência e fórmulas avançadas; e 

fragrâncias frescas e inesquecíveis. Acreditando no poder e na importância da responsabilidade social, a Mary 

Kay mostrou que a beleza pode enriquecer a vida das mulheres – uma mulher de cada vez. 

Forças Fraquezas 

 Sessões de cuidado de pele da Mary Kay gratuitas e sem 

compromisso de compra 

 Atendimento personalizado tendo em conta as necessidades 

de cada cliente 

 O conceito inovador da empresa Mary Kay na divulgação 

dos seus produtos 

 Aposta num conceito de publicidade em rede  

 Grande probabilidade de aderência de clientes Mary Kay, 

que passam a conhecer a entidade turística que, por sua vez, 

terá mais interesse em trabalhar com a Psstt Psstt 

 Fraca divulgação da Mary Kay nas cidades do interior 

 Ideia inovadora 

 Dependência do interesse das entidades 

turísticas 

 O elevado valor dos preços dos produtos 

Mary Kay 

 A concorrência indireta de marcas como: 

Oriflame, Ives Rocher, Avon, no que diz 

respeito a preços mais acessíveis 

 Outras empresas de produtos de beleza que 

trabalham também com a publicidade em 

rede 

 

2- Missão e objetivos 

 

Missão 

A organização destes eventos em parceria com a Mary Kay tem como missão cativar clientes para ambas as 

empresas e para as entidades turísticas que aceitem a proposta. 

A ideia principal é fazer com que todos ganhem algo positivo com a experiência, sendo que, as entidades 

turísticas que sedem o espaço para o evento recebem reconhecimento e divulgação por parte de possíveis e 

futuros clientes, e a Mary Kay e a Psstt Psstt recebem também possíveis clientes e novos contactos. 

 

Objetivos 

 Divulgar e cativar clientes para a Mary Kay 
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 Divulgar e cativar clientes para a Psstt Psstt 

 Divulgar e cativar clientes para as entidades turísticas que sedam o seu espaço 

 Convencer as entidades turísticas a fazer estes eventos de forma gratuita, apenas com a troca de 

publicidade 

 Fidelizar clientes com a Psstt Psstt e com a Mary Kay 

 Conquistar a satisfação dos clientes 

 Incrementar notoriedade da Mary Kay, Psstt Psstt e das entidades turísticas aderentes 

 

3- Público-alvo 

Mulheres da faixa etária dos 16 anos para cima 

 

4- Marketing-mix 

Produto 

- A nível da Mary Kay: 

Cosméticos de cuidado de pele da marca Mary Kay, consoante as necessidades dos clientes. Sessão gratuita, com 

amostras gratuitas. 

- A nível da Psstt Psstt 

Serviços de comunicação, publicidade e relações públicas. 

- Entidades turísticas 

Serviços de hotelaria, gastronomia, turismo e lazer, entre outros (dependente das entidades que aceitarem a 

proposta). 

Preço 

Gratuito. Troca de publicidade e divulgação entre as empresas. 

Promoção (Comunicação) 

 Promoção dos eventos através do facebook 

 Flyers em formato de convite 

 Marketing direto 

 Sorteio de um produto Mary Kay no fim da sessão 

 Oferta de um café, um chá ou um bombom aos cliente quando eles chegarem ao local do evento 

 Oferta de um desconto a cliente habituais, que deem a conhecer às amigas os produtos que adquiram na 

Mary Kay, e que as consigam convencer a ir ao próximo evento  

Ponto de venda (Distribuição) 

Pretende-se a distribuição/ ponto de venda destes eventos em entidades turísticas, principalmente quintas, que 

cedam o seu espaço em troca de reconhecimento e divulgação, de forma gratuita para com a Psstt Psstt e a Mary 

Kay. 
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Estratégia de comunicação - Mix da comunicação 

 

Publicidade 

 Publicidade online, no facebook da Psstt Psstt, da consultora de imagem independente Brigitte Teixeira 

e das entidades turísticas aderentes. 

 

 Flyers em formato de convite com frases que chamem à atenção 

 “Apaixone-se pela Mary Kay” 

 “Venha conhecer-nos” 

 “Cuide de si” 

 “Você é a minha convidada especial” 

 

Marketing direto 

 Mensagens de telemóvel  

 E-mail 

 Convite de eventos no facebook 

 

Relações Públicas  

Abordagem padrão para com as entidades: 

 Contactos através de e-mail e/ou pessoalmente, dependendo das entidades 

 Apresentação da empresa 

 Apresentação da proposta 
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Anexo XV Plano de Comunicação: BossClub 
 

O quê? Públicos-alvo Objetivo Quando? Meio 

 

Lançamento de três 

festas durante o 

mês de maio no 

BossClub 

 

Faixa etária dos 

17 anos para cima 

 

Promover a 

entidade 

 

 1º Fim de semana 

de maio: flower 

party 

 2º Fim de semana 

de maio: glow party 

 3º Fim de semana 

de maio: holi color 

 

 Facebook 

 Flyers 

 Vídeo promocional 

 Press release no jornal 

local 

 Promotoras para 

entrega de flyers 

 

 

Flower Party: Primeiro fim de semana de maio 

 Conceitos: 

- Flower Power foi um slogan usado pelos hippies dos anos 60. 

 

 Objetivos 

- Promover a entidade 

- Promover um novo conceito de saídas à noite na zona 

- Cativar o público-alvo para as duas seguintes festas 

 

 Públicos-alvo 

- Faixa etária dos 17 anos para cima 

 

 Recursos necessários 

1. Recursos humanos/horas 

- (a preencher pelo Dr. Hélder e cliente) 

 

2. Material/adereços/enfeites/decoração 

- Pulseiras e bilhetes 

- Decoração com autocolantes/imagens de flores e símbolos da paz 

- Coroas e colares de flores à entrada da discoteca 

 

3. Recursos financeiros 

- (a preencher pelo Dr. Hélder e cliente) 

 

4. Meios tecnológicos 

- Sistema de som 

 

5. Música 

- (a preencher pelo Dr. Hélder e cliente) 

 

6. Meios de promoção 

- Anúncio em jornal  

- Facebook 

- Representação gráfica: flyers, posters 

- Promotoras para entrega dos flyers 
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Glow Party: Segundo fim de semana de maio 

 Conceitos:  

- Uma Glow Party é uma festa cheia de cor, onde a luz negra e os diversos elementos fluorescentes 

fazem a magia. 

A animação é baseada nas pinturas corporais e maquilhagem, utilizando sempre produtos fluorescentes 

e adequados. 

Aos convidados são dadas as boas vindas com ofertas de produtos glow. 

 

 Objetivos 

- Promover a entidade 

- Promover um novo conceito de saídas à noite na zona 

- Cativar o público-alvo para a seguinte festa 

 

 Públicos-alvo 

- Faixa etária dos 17 anos para cima 

 

 Recursos necessários 

1. Recursos humanos/horas 

- (a preencher pelo Dr. Hélder e cliente) 

 

2. Material/adereços/enfeites/decoração 

- Pulseiras que brilham no escuro (ex: por cada bebida de 2€ oferta de uma pulseira) 

- Copos que brilham no escuro 

- Tinta corporal e maquilhagem que brilha no escuro 

- Glow sticks 

 

3. Recursos financeiros 

- Glow.pt – site de venda de produtos para glow party 

(http://www.glow.pt/pt/83-packs-glow-party) 

 

4. Meios tecnológicos 

- Sistema de som 

 

5. Música 

- (a preencher pelo Dr. Hélder e cliente) 

6. Meios de promoção 

- Anúncio em jornal  

- Facebook 

- Representação gráfica: flyers, posters 

- Promotoras para entrega dos flyers 

 

 

 

  

http://www.glow.pt/pt/83-packs-glow-party
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Holi Color: Terceiro fim de semana de maio 

 Conceitos: 

- O Holi Color é um festival de música, de dança e de cor em que várias pessoas vestidas de branco se 

juntam e criam uma paleta humana de cores num momento único de celebração de pura alegria. 

 

 Objetivos 

- Promover a entidade 

- Promover um novo conceito de saídas à noite na zona 

- Cativar o público-alvo a tornar-se cliente habitual 

 

 Públicos-alvo 

- Faixa etária dos 17 anos para cima 

 

 Recursos necessários 

1. Recursos humanos/ horas 

- (a preencher pelo Dr. Hélder e cliente) 

 

2. Material/adereços/enfeites/decoração 

- Na compra do bilhete/pulseira oferta da t-shirt branca 

 

3. Recursos financeiros 

- Compra da tinta 

 

4. Meios tecnológicos 

- Sistema de som 

 

5. Música 

- (a preencher pelo Dr. Hélder e cliente) 

 

6. Meios de promoção 

- Anúncio em jornal  

- Facebook 

- Representação gráfica: flyers, posters 

- Promotoras para entrega dos flyers 
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Anexo XVI Entrevista realizada ao D. Eduardo Pinto 

 

1 - Para além do vídeo promocional, disponibilizado no Youtube, e de uma notícia 

lançada no site oficial do evento, a 3 de setembro, que outras ações de Relações Públicas 

e Comunicação foram usadas para promover a festa Vindouro 2014? 

R: O gabinete de Comunicação e Imagem da Câmara Municipal de S. João da Pesqueira em 

parceria com a empresa Essência do Vinho (empresa líder em Portugal na organização e 

produção de eventos enogastronómicos) são responsáveis pela divulgação da Vindouro – 

Festa Pombalina, para além da distribuição / colocação de flyers, cartazes, muppies, outdoors 

nos Concelhos limítrofes e pontos estratégicos (ex.: Aeroporto do Porto – Loja de Turismo 

Porto e Norte), contratualizamos várias publicidades de lançamento do programa do evento, 

em jornais de referência nacionais e regionais, envio de notas de imprensa para os nossos 

contactos de comunicação social, spots promocionais em rádios nacionais e regionais, 

utilização das redes sociais para divulgação do evento (ex.: Facebook Oficial da CM - 

sjpesqueira/facebook), elaboração e inserção de spots promocionais na RTP, SIC e TVI, 

disponibilização do programa, destaques e notícias do evento em www.vindouro.com 

(website oficial), envio de newsletters para a nossa base de contactos (ex.: Agências de 

Viagens, Operadores Turísticos), entre outras ações de divulgação do evento. 

 

2- Em festas anteriores usaram as mesmas ações de Relações Públicas e Publicidade? 

Mantêm um padrão específico no que diz respeito à promoção da festa? 

R: Como em qualquer atividade, temos sempre procurado aprender e evoluir, de forma a 

sermos mais eficazes na divulgação de um evento, que já é uma referência na Região do 

Douro. Se há uns anos atrás não se falava em redes sociais hoje é impossível estarmos 

dissociados destes meios de comunicação, de forma a conseguirmos uma maior cobertura e 

transmissão das nossas atividades / eventos, estamos sempre atentos a novas formas de 

comunicar, mas mantemos obviamente um padrão base especifico para cada evento por nós 

organizado. 

 

 

http://www.vindouro.com/


117 
 

3- Houve um programa definido para o lançamento das ações de promoção da festa? 

R: Sim, em articulação com a Empresa Essência do Vinho calendarizamos os vários 

momentos de comunicação da Vindouro – Festa Pombalina, com entrevistas de lançamento 

do evento em jornais e em programas televisivos (ex.: Entrevista para o Porto Canal de 

antevisão da 12.ª Edição da Vindouro – Festa Pombalina).  

 

4- Considera a Vindouro como uma das mais importantes festas do Douro? 

R: Com certeza que considero que a Vindouro – Festa Pombalina é uma referência na Região, 

pelo que suscita muita curiosidade dos visitantes, em conhecer e entender o conceito desta 

festa singular. 

 

5- Pensa que é uma das mais esperadas e visitadas da Região Demarcada do Douro? 

R: Penso que é uma festa única pela sua especificidade, não conheço mais nenhum evento que 

combine a componente pombalina aliada à degustação dos excelentes vinhos que são 

produzidos no Concelho de S. João da Pesqueira, que é o maior produtor de Vinho do Porto e 

DOC Douro. 

 

6- Em comparação com outros anos, há sinais de que a Vindouro tem vindo a crescer? 

Há uma avaliação positiva no fim desta 12ª edição? 

R: Sim, temos verificado um aumento de visitantes, é claro que sempre que conseguimos 

transmissão televisiva em direto do evento, esse número dispara naturalmente, pois 

conseguimos atrair um público mais alargado, estamos já a trabalhar nesse sentido, de forma 

que a próxima edição da Vindouro – Festa Pombalina consiga atrair ainda mais visitantes, 

mas a avaliação de quem nos visita é positiva, é claro que também estamos atentos e 

procuramos sempre ouvir as opiniões de todos, de forma a melhorarmos a cada edição. 
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7- O Douro é uma zona cada vez mais conhecida e procurada a nível nacional e 

internacional. Pensa que a Vindouro, em S. João da Pesqueira, é um fator importante na 

divulgação da região? 

R: Acredito que a Vindouro – Festa Pombalina tem também o seu papel na promoção do 

Douro, pois durante o evento recebemos diversos importadores e visitantes nacionais e 

estrangeiros, que vêm visitar o evento e provar os excelentes vinhos produzidos no Concelho 

de S. João da Pesqueira, é claro que indubitavelmente estamos associados à Região do Douro, 

sendo S. João da Pesqueira conhecido como o Coração do Douro, por isso penso que cada 

pessoa que nos visita, leva consigo uma imagem de toda uma região, por isso procuramos 

sempre mostrar aquilo que de melhor fazemos e produzimos e assim contribuir para que o 

Douro continue a ser cada vez mais conhecido nacionalmente e internacionalmente pelos 

melhores motivos.  

 

8- Existe a definição de um público-alvo específico, a nível nacional e internacional, em 

relação à promoção deste evento? 

R: Sim, o evento Vindouro – Festa Pombalina divide-se em duas grandes vertentes. A 

vertente de comercialização dos nossos vinhos e que deu origem inicialmente ao evento 

Vindouro, em que são convidados todos os produtores de vinho do Concelho e da Região do 

Douro, que durante os dias do evento, efetuam provas com os visitantes, no Salão de 

Exposições de S. João da Pesqueira, de forma a dar a conhecer os vinhos que cada quinta / 

empresa se propõe comercializar. É claro que o Município de S. João da Pesqueira de forma a 

ajudar o sector principal do Concelho, em articulação com a empresa Essência do Vinho, 

convida todos os anos distribuidores e importadores estrangeiros que vêm participar no evento 

com um programa específico de visitas às quintas e provas de vinhos com os Produtores, com 

a finalidade de serem criadas oportunidades de negócios. 

A vertente da Festa Pombalina surgiu como homenagem a um homem que muito fez pela 

região do Douro e pelo País, falo pois do Marquês de Pombal que também se encontra ligado 

ao Concelho de S. João da Pesqueira, pois na sua adolescência o jovem Sebastião José de 

Carvalho e Melo, futuro Marquês de Pombal, viveu e frequentou as aulas de latim no 

Mosteiro de São Francisco em São João da Pesqueira, onde o seu tio, o padre Sebastião de 



119 
 

Carvalho dava aulas.  

 

Pelo facto de ter vivido a juventude em São João da Pesqueira, em pleno Alto Douro, o 

Marquês de Pombal ficou conhecedor dos problemas vinícolas alto-durienses e resolveu 

fundar a Companhia Geral da Agricultura e dos Vinhos do Alto Douro, também conhecida 

como Real Companhia Velha e criou a primeira Região Demarcada de Vinhos do Mundo. 

Esta segunda vertente do evento é mais direcionada para o público em geral, como forma de 

dar a conhecer a história de um homem ligado a esta terra. Durante os dias do evento temos 

diversos atores e figurantes vestidos à época pombalina a interagir com os visitantes. 

 

9- Segundo uma notícia no site oficial da Vindouro, que data de agosto de 2014, as 

exportações de vinhos DOP Porto cresceram 17,3% no primeiro semestre do ano 

passado. Espera-se sempre um maior crescimento da percentagem de exportação dos 

vinhos no decorrer e no fim da Vindouro? 

R. O crescimento das exportações de Vinhos DOP Porto, no valor de 17,3%, é um dado 

oficial publicado pelo INE e refere-se à NUT III Douro. Obviamente, tendo o concelho de S. 

João da Pesqueira uma produção que corresponde a cerca de 20% do total de vinhos 

produzidos, a Vindouro, sendo um evento vocacionado para potenciar as exportações, tem 

contribuído de forma significativa para este aumento. 

 

10- Com base noutra notícia publicada, no site oficial Vindouro, na última edição do 

evento a 5, 6 e 7 de setembro de 2014, foram fidelizados públicos do mercado asiático. 

Que medidas de comunicação e relações públicas foram usadas a fim de conseguir 

realizar esse feito com sucesso? A Câmara de S. João da Pesqueira tinha essa fidelização 

como objetivo delineado desde o início? 

R: Um dos objetivos de todas as edições da Vindouro realizadas, tem que ver com a 

fidelização de importadores dos mercados onde se tem apostado. O trabalho de comunicação 

e ligação ao mercado Asiático tem sido feito desde o ano 2012. Atualmente a estratégia de 

comunicação passa por um contacto personalizado com importadores, AICEP, membros do 

governo e entidades oficiais de Macau, como forma de direcionar os esforços para o público-



120 
 

alvo específico que pretendemos alcançar, minimizando riscos e o investimento financeiro na 

promoção deste evento. 

 

11- Para além do mercado asiático, que foi um dos públicos fidelizados com sucesso 

nesta 12ª edição do evento, quais são os países e as regiões para onde mais exportam o 

Vinho do Porto neste momento? Têm em vista a fidelização de novos países como 

clientes? 

A Vindouro tem apostado significativamente nos mercados mais emergentes, sendo o 

mercado Asiático e o Brasileiro uma prova disso. Estamos continuamente à procura de novos 

mercados que possam ser interessantes para a exportação de vinhos. No entanto, temos de ir 

consolidando os passos para que este investimento, além de ser sustentável, possa obter 

resultados concretos e satisfatórios para todas as partes. Com a entrada do novo Quadro 

Comunitário de Apoio, havendo medidas específicas de apoio à internacionalização, 

tentaremos abranger novos mercados, conseguindo financiamento para o efeito. 

 

12- Este ano, em setembro de 2015, podemos contar com uma 13ª edição da Festa 

Pombalina? 

R: Com certeza que sim, estamos já a trabalhar na 13.ª Edição da Vindouro – Festa Pombalina 

que esperamos que seja um sucesso. 
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Anexo XVII Notícia: EXPORTAÇÕES DE VINHOS DOP DOURO CRESCEM 17,3% 
 

05-08-2014 

No primeiro semestre deste ano, as exportações de vinhos DOP Douro atingiram cerca de 20,7 milhões de euros, 

o que representa um crescimento de 17,3% face a período homólogo de 2013. 

De acordo com informação difundida pelo Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP), a quantidade de 

vinhos DOP aumentou 14,9% e o preço médio também apresentou uma subida, de 2,1%. Nos primeiros seis 

meses deste ano, as quotas de mercado de exportação em valor (44%) e volume (40,7%) superaram as 

percentagens verificadas em igual período do ano anterior, 41,5% em valor e 39,3% em quantidade. 

Canadá, Estados Unidos, Suíça e Alemanha constituem o quinteto de principais mercados de exportação para os 

vinhos tranquilos do Douro. No entanto, um dos principais responsáveis pelo aumento registado no primeiro 

semestre deste ano foi o mercado angolano, com crescimentos de 65,8% em volume de negócios, 65,1% em 

quantidade e 6,9% em preço médio por litro. 

Redação | WINE - A Essência do Vinho 

Fonte: http://www.vindouro.com/pt/read/938-exportacoes-de-vinhos-dop-douro-crescem-17-3  

 

Anexo XVIII Notícia: VINDOURO - FESTA POMBALINA ESTE FIM DE SEMANA 

EM S. JOÃO DA PESQUEIRA 
 

03-09-2014 

Cerca de três dezenas de produtores de vinhos DOC Douro e Porto estarão este fim de semana reunidos em S. 

João da Pesqueira, durante a 12ª edição da VINDOURO – Festa Pombalina. O cartaz do evento contempla 

muitos mais motivos de interesse, que incluem workshops, concertos e animação de rua. 

 

O evento inicia-se na sexta-feira, pelas 17h30, com a inauguração oficial da mostra de vinhos, que decorrerá até 

domingo no Salão de Exposições. Ao final da tarde, pelas 18h30, realiza-se o workshop “Marketing de Vendas 

no Setor dos Vinhos: ferramentas essenciais”, ministrado por especialistas do ISAG – Instituto Superior de 

Administração e Gestão e dirigido a profissionais do setor. Ainda no primeiro dia, a partir das 20h, Rui Paula 

promete surpreender no “Jantar Pombalino” que este ano se realiza no Jardim do Cabo. O chefe de cozinha do 

restaurante duriense DOC, que entretanto detém mais espaços de restauração, inspirou-se nos tempos do 

Marquês de Pombal e criou um menu a três tempos que, entre outras criações, incluirá “consommé de perdiz da 

Coutada Real”, “cachaço de reco bísaro e puré de aipo da Casa Real”, “sopa de eucalipto com fruta”. 

http://www.vindouro.com/pt/read/938-exportacoes-de-vinhos-dop-douro-crescem-17-3
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Pouco depois, pelas 21h30, a fadista Cuca Roseta estreia o palco da presente edição da VINDOURO. Às 23h, 

segue-se o concerto de outro nome bem conhecido do panorama musical português, José Cid. Tal como a 

generalidade das ações do programa, à exceção do “Jantar Pombalino”, a entrada nos concertos é livre. O ritmo 

final da noite será marcado pelas batidas da DJ Su. 

O segundo dia de evento arranca pelas 10h, com novo workshop direcionado a profissionais. “Vinho: o mercado 

interno e o mercado canadiano”. Já com a prova livre a decorrer, das 14h às 20h, Manuel Moreira, sommelier e 

crítico de vinhos da revista WINE - A Essência do Vinho, sugere “Vinhos do Douro para o dia a dia”. A noite de 

sábado será novamente de música, com os concertos de Zé Perdigão (21h30) e da Banda Índice (23h), 

terminando com a atuação da DJ Cherry Chick (2h). 

Domingo, terceiro e último dia da VINDOURO, o Jardim da Devesa recebe, pelas 12h a Missa das Vindimas. 

No Salão de Exposições prosseguirá a prova livre com produtores (14h- 20h) e pelas 15h Manuel Moreira 

explica “Como harmonizar vinhos do Porto”. Às 16h30, o centro histórico da S. João da Pesqueira recua no 

tempo e presta homenagem ao Marquês de Pombal e ao contributo que essa figura ímpar da história portuguesa 

conferiu ao Douro, em novo “Desfile Pombalino”. O evento culminará com um leilão de vinhos generosos. 

A VINDOURO - Festa Pombalina é uma organização do Município de S. João da Pesqueira, com produção da 

EV - Essência do Vinho, Cryseia e Beira Douro. O programa detalhado está disponível online, em 

www.vindouro.com 

Redação | WINE - A Essência do Vinho 

Fonte: http://www.vindouro.com/pt/read/955-vindouro-festa-pombalina-este-fim-de-semana-em-s-joao-da-

pesqueira  

 

Anexo XIX Notícia: VINDOURO - FESTA POMBALINA FIDELIZA PÚBLICOS NA 

12ª EDIÇÃO 
 

08-09-2014 

A 12ª edição da VINDOURO – Festa Pombalina, que terminou este fim de semana, em São João da Pesqueira, 

registou uma grande afluência, com a particularidade de ter recebido a visita de um maior número de 

importadores estrangeiros, sobretudo do mercado asiático. A Câmara Municipal de São João da Pesqueira, que 

organiza o evento, faz por isso um balanço muito positivo da iniciativa. 

 

No Salão de Exposições da Pesqueira, o evento reuniu cerca de três dezenas de produtores de vinhos DOC 

Douro e Porto, que apresentaram os mais recentes lançamentos e rótulos emblemáticos da região, em prova livre. 

Destaque para a maior adesão de público às provas paralelas, conduzidas por Manuel Moreira, sommelier e 

crítico de vinhos da revista WINE - A Essência do Vinho, nomeadamente as “Conversas sobre Vinho” sob os 

http://www.vindouro.com/pt/read/955-vindouro-festa-pombalina-este-fim-de-semana-em-s-joao-da-pesqueira
http://www.vindouro.com/pt/read/955-vindouro-festa-pombalina-este-fim-de-semana-em-s-joao-da-pesqueira
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temas “Vinhos do Douro para o dia a dia” e “Como harmonizar vinhos do Porto” e também uma prova de 

azeites. 

Já pelo centro da vila não faltaram as habituais recriações históricas do século XVIII, destaque ainda para o 

Desfile Pombalino, a Missa das Vindimas e o Leilão de Vinhos Generosos, tendo esta edição ficado 

particularmente marcada pelo Jantar Pombalino, realizado no Jardim do Cabo, com assinatura de Rui Paula. O 

chefe de cozinha inspirou-se nos tempos do Marques de Pombal, surpreendendo os participantes com criações 

gastronómicas exclusivas, como “consommé de perdiz da Coutada Real”, “cachaço de reco bísaro e puré de aipo 

da Casa Real” e “sopa de eucalipto com fruta”. 

Do lado da música, Cuca Roseta, José Cid, Zé Perdigão, Banda Índice e ainda as DJ´s Su e Cherry Chick 

animaram as noites da Pesqueira. 

Importadores de vinho internacionais no evento 

À semelhança da última edição, a C.M. de S. João da Pesqueira voltou a promover a visita de uma delegação de 

importadores internacionais à VINDOURO – Festa Pombalina que, na 12ª edição, contou com um maior número 

de agentes asiáticos (China e Macau). O crescente interesse destes agentes nos vinhos da região resulta de uma 

visita, em 2012, da Comendadora Rita Santos, secretária-geral adjunta do Fórum Macau, em parceria com o 

Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Cesário, com o apoio da C.M. de S. João da Pesqueira, 

que possibilitaram a abertura do mercado asiático aos produtores de vinho do concelho de S. João da Pesqueira. 

À delegação juntou-se ainda um representante do Canadá, novo mercado estratégico para os vinhos da região. 

O evento, que regressará em 2015, foi organizado pela C.M. de S. João da Pesqueira, com produção da EV – 

Essência do Vinho, Cryseia e Beira Douro.  

Redação | WINE-A Essência do Vinho  

Fonte: http://www.vindouro.com/pt/read/959-vindouro-festa-pombalina-fideliza-publicos-na-12-edicao  

 

http://www.vindouro.com/pt/read/959-vindouro-festa-pombalina-fideliza-publicos-na-12-edicao

