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Concurso Internacional Best of Wine Tourism 2007/2008 

Candidaturas terminam a 17 de Setembro 

  
 

 

Imagine um concurso que decorre simultaneamente em oito países e que oferece a 

possibilidade de divulgar e projectar a sua marca a nível mundial. Se a sua área de 

actividade é o enoturismo e se insere numas das seguintes categorias: 

arquitectura, parque e jardins; alojamento; arte e cultura; experiências inovadoras 

ou restauração vínica, não pode perder esta oportunidade única de ver a 

excelência dos seus serviços reconhecida. 

 

Estão abertas as candidaturas para este evento ímpar a nível mundial, o 

concurso internacional Best of Wine Tourism, uma iniciativa que tem sido 

promovida e dinamizada pela Câmara Municipal do Porto, desde 2003, e que tem 

vindo a registar um número crescente de candidaturas. Sob avaliação estão 

critérios como a qualidade dos serviços e das instalações; a originalidade da oferta; 

o serviço proporcionado ao cliente; o grau de envolvimento no enoturismo local e 

regional e a preocupação com o desenvolvimento sustentável e as questões 

ambientais.  

 

Nesta iniciativa, promovida pela Rede de Capitais de Grandes Vinhedos, uma 

estrutura da qual a Cidade do Porto, juntamente com Bordéus, é membro fundador 

e da qual fazem parte as Cidades de Melbourne, S. Francisco, Bilbao, Florença, 



Mendoza e a Cidade do Cabo, os vencedores beneficiam, para além da projecção 

a nível mundial, do facto de se atingir um público alargado, ao incluir oito países e 

oito cidades de influência e atractividade internacional; da possibilidade de 

utilização da marca “Best of Wine Tourism” para acções de marketing próprio; da 

promoção internacional em material de comunicação e actividades internacionais 

da Rede e da possibilidade de estabelecimento de inúmeros contactos e parcerias 

internacionais. 

 

A Cerimónia de entrega dos prémios da edição deste ano terá lugar no dia 14 

de Novembro, altura em que o Porto acolhe o evento anual da Rede, integrado na 

Conferência “O Diálogo entre o Novo e o velho Mundo: a cooperação internacional 

no sector vitivinícola”, que trará ao nosso país um conjunto de personalidades e 

representantes de diversas instituições mundiais ligadas ao sector, bem como 

representantes das esferas políticas de decisão. 

 

Os interessados poderão consultar regras e formulário de participação no website 

da Câmara Municipal do Porto. 

 
 

 

 


