Promotor

Partners

Wine Experience & Sensations
Wine Heritage & Culture Explorer in Tejo Region

Co-financed by:

COMPETE - Programa Operacional Competitividade e Internacionalização
Sistema de Apoio à Investigação Científica e Tecnológica
- AAC n.º 02/SAICT/2016 Projeto POCI-01-0145-FEDER-023969

Project Aims
This project aims to investigate the causes that lead to the scarced use of
local resources directly and indirectly related to the winery activity in theTejo
region, specially those that have the potential to carry out activities linked to
wine tourism and therefore find solutions to make this region stand out as a
travel destination and as an innovative wine tourism product, economically
and socially sustainable, turning wine tourism activities into sustainable
development engines that contribute to the enhancement of a cultural identity
and heritage the region.

Project Summary
This project purposes to investigate the reasons that contribute to a scarce

Activities
(1) Identification, acknowledgment and recording of
structures/existing conditions;
(2) Availability/motivation Identification for wine tourism;
(3) Acknowledge motivations in the pursuit of wine tourism;
(4) Creation of prototype products;
(5) Test/Product Evaluation;
(6) Results/Final products;
(7) Dissemination/broadcasting of project results.
Dissemination materials/activities
(1) Website: http://wineexperienceandsensations.com
(2) Flyer
(3) Newsletter
(4) Seminars
(5) Posters/papers
(6) Conference
(7) e-Book

resources use of local resources direct and indirectly related to the wine
activity (infrastructure, material, cultural and human) specificly those which
have the potential to carry out activities associated to wine tourism, finding
solutions to assert the Tejo region as a travel destination and an innovative
wine tourism product, economically and socially sustainable, creating wine
tourism activities that are sustainable development engines, contributing to an
enrichment of cultural heritage and identity of the region.

Dates: 16.08.2017 – 14.02.2019

Project results
Four posters/short papers - disclosure and presentation of results
promoting knowledge.
One Software App - as a contribution to the introduction of
innovative technologies in society and in the context of the target
groups of the project.
One wine tourism package for Tejo region.
One scientific paper consolidating knowledge and summarizing the
research project and its results, due to practical experience.
One e-Book - with the results obtained in each phase of the project,
based on scientific posters/papers and other information gathered
during the project.
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Experiência e Sensações Vinícas
Explorar o Património e Cultura do Vinho
na Região Tejo
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Objetivos do Projeto
Este projeto visa investigar as causas que levam ao uso escasso de
recursos locais direta e indiretamente relacionados com a atividade
vinícola na região do Tejo, especialmente aqueles que têm o
potencial para realizar atividades ligadas ao enoturismo e, portanto,
encontrar soluções para tornar e destacar esta região como um
destino de viagem e como um produto inovador de enoturismo,
economicamente

e

socialmente

sustentável,

transformando

atividades de enoturismo em motores de desenvolvimento
sustentável que contribuam para a melhoria de uma identidade
cultural e património da região.
Resumo do projeto
Este projecto pretende investigar as razões que contribuem para a
utilização escassa dos recursos locais direta e indiretamente
relacionados com a atividade vitivinícola (infra-estrutura, material,
cultural e humana), especificamente aqueles que têm potencial para
realizar

atividades

associadas

ao

enoturismo,

encontrando

soluções para afirmar a região do Tejo como destino de viagem e um
produto inovador do enoturismo, economicamente e socialmente
sustentável, criando atividades de enoturismo que são motores de
desenvolvimento sustentável, contribuindo para o enriquecimento
do património cultural e identidade da região.

Datas: 16.08.2017 – 14.02.2019

Actividades
(1) Identificação, reconhecimento e registo de estruturas/condições
existentes;
(2) Identificação de disponibilidade / motivação para o enoturismo;
(3) Reconhecer motivações na procura do enoturismo;
(4) Criação de protótipos de produtos;
(5) Avaliação de teste/produto;
(6) Resultados/produtos finais;
(7) Divulgação/transmissão dos resultados do projeto.
Materiais / atividades de divulgação
(1) Website: http://wineexperienceandsensations.com
(2) Flyer
(3) Newsletter
(4) Seminários
(5) Posters / artigos científicos
(6) Conferência
(7) e-Book
Resultados do Projeto
Quatro cartazes/artigos curtos - divulgação e apresentação de
resultados promovendo o conhecimento.
Uma App digital móvel - como uma contribuição para a introdução
de tecnologias inovadoras na sociedade e no contexto dos
grupos-alvo do projeto.
Um pacote enoturístico para a região Tejo.
Um artigo científico - consolidando o conhecimento e resumindo o
projeto de pesquisa e seus resultados, devido à experiência
prática.
Um e-book - com os resultados obtidos em cada fase do projeto,
com base em cartazes/trabalhos científicos e outras informações
recolhidas durante o projeto.

