


MISSÃO DA ARVP - ASSOCIAÇÃO DAS ROTAS DOS 
VINHOS DE PORTUGAL

Organizar a oferta enoturistica, com base na qualidade, 
e promovê-la de uma forma integrada e sob uma 
imagem comum a todo o território nacional.



OBJECTIVOS

As Rotas de Vinho incluídas no produto “Rotas dos Vinhos de Portugal”, 
deverão reunir todos os interesses dos sectores público e privado.

Basicamente, a Associação irá organizar toda a oferta existente de 
enoturismo nas suas várias vertentes (hotéis, restaurantes, vinícolas, 
empresas de actividade, agências de viagens, bares de vinho, ...) e 
incentivar o trabalho em parceria entre o sector público e privado 
para garantir aos turistas um serviço de qualidade, diversificado e 
inovador, para tornar as rotas mais competitivas e assim poderem 
alcançar uma maior quota de mercado. 



FACTORES CARACTERIZADORES DA ASSOCIAÇÃO DAS 
ROTAS DE VINHOS DE PORTUGAL

       Ser produto temático;

       Ser ferramenta p/ organizar e estruturar a oferta enoturística;
         

         Ser uma metodologia de trabalho comum;

       Garantia de qualidade p/ aplicação de normas mínimas de adesão;

        Ser unidade de gestão para o desenvolvimento e coordenação da 
actividade;

        Promotor do trabalho em rede com todos os parceiros.



PARCERIAS

Tipologia

1. Sector público / entidade: 

Entidades de Turismo, Municípios, CVR’s, confrarias, escolas 
profissionais, …

2. Sector privado:

Empresas Vitivinícolas (Adegas); Enotecas; Alojamento / Hotelaria; 
Restaurantes; Spa de Vinho Terapia; Posto de Turismo; Enoturismo 
Outros (Operadores Turísticos, empresas de animação,...), confrarias.



CONSTITUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DAS ROTAS DOS VINHOS 
DE PORTUGAL

A ARVP foi constituída a 6 Maio de 2014 e dela fazem parte 9 
empresas e 37 municípios.



O Jornal “USA Today “ elegeu em 2014 o Alentejo a melhor região de enoturismo 
do mundo 



Região dos Vinhos Alvarinho –  A frescura de um Vinho único



Região da Bairrada – “Unlimited Colors of Bairrada”



Região do Douro – Região demarcada de Vinho mais antiga do mundo



Região da Península de Setúbal – O Vinho e os Caminhos de Santiago



Região do Tejo – O Vinho, o Rio, o Cavalo e o Tourada 



Região de Lisboa – Vinhos com modernidade e tradição



Região do Algarve – Vinho, Arte e Sol



Região da Madeira – A doçura do Vinho da Ilha



Região dos Açores – Vinho, Paisagem e Natureza



Região de Trás-os-Montes – O Vinho e a Montanha



Região Dão e Lafões – Berço da Touriga Nacional



PATRIMÓNIO

CULTURA

MODERNIDADE 

PAISAGEM 

NATUREZACONHECIMENTO

TRADIÇÃO
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