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INTRODUCIÓN
Enfoque e metodoloxía da estratexia

‣ O traballo para realizar o Plan estratéxico de 
turismo estruturouse en tres fases:

FASE 1
Análise e diagnóstico do turismo 
enogastronómico de Galicia 2019-22

FASE 2
Formulación da Estratexia de turismo 
enogastronómico de Galicia 2019-22

FASE 3
Plan de xestión do turismo enogastronómico 
de Galicia 2019-22

‣ Realizáronse as seguintes análises:

• Unha análise da oferta e do sistema de innovación do turismo enogastronómico de 
Galicia 

• Estudo de fontes secundarias 

• Elaboración do mapa de valor que se compón de: 

- unha base de datos de recursos de turismo enogastronómico de Galicia con 
2.265 rexistros (e 1.847 xeoreferenciados), cada un coa súa ficha descritiva 

- unha cartografía, composta por 78 mapas temáticos 

- E un atlas enogastronómico de Galicia mediante o programa de software libre 
QGIS



INTRODUCIÓN
Enfoque e metodoloxía da estratexia

‣ Traballo de campo e proceso de participación.  
Realizáronse:

14
Focus group 

139 participantes 

50
entrevistas en 
profundidade

1.232
enquisas 
online 

14 focus groups nos diferentes 
territorios de Galicia, coa 

participación de 139 persoas 

50 entrevistas a persoas clave 
en Galicia e no sector do 

turismo e a enogastronomía 

un sistema de participación online 
aberto a través de enquisas 

estruturadas,na que participaron 
1.232 persoas. 
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Enfoque e metodoloxía da estratexia
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da demanda actual e potencial e un estudo dos mercados internacionais 

prioritarios para o turismo enogastronómico de Galicia: Alemaña, Reino 

Unido, Francia, Italia e Estados Unidos.

UNHA ANÁLISE

sobre a imaxe actual e o posicionamento de Galicia como destino de 

turismo enogastronómico a través dun benchmarking con rexións como 

Bretaña, País Vasco, Piamonte, Oregón ou os Países Nórdicos. 

UN ESTUDO

sobre as ferramentas de marketing e a distribución do turismo 

enogastronómico de Galicia.

OUTRO ESTUDO



ANÁLISE E DIAGNÓSTICO
O mapa de valor

O mapa de valor da cultura enogastronómica de Galicia é un instrumento que 

identifica recursos de interese enogastronómico pertencentes a toda a cadea de valor.

A identificación destes elementos –reunidos nunha base de datos- foi a base para a elaboración dunha 

cartografía dinámica (xeoreferenciación en QGis) que permite identificar conexións e sobreposicións de 

elementos de interese e que se converte nun instrumento útil para coñecer as potencialidades reais dos 

recursos de interese enogastronómico e a súa distribución territorial, así como para identificar os valores 

e os factores de éxito na definición de destinos e produtos turísticos.



ANÁLISE E DIAGNÓSTICO
O mapa de valor

PROCESADO

Adegas 
Queixerías 

Industrias conserveiras 
Conxelados 
Salgadura 

…

TRANSFORMACIÓN

Cociñas: 

Profesionais 

Domésticas 

 

DISTRIBUCIÓN

Mercados 
Grandes superficies 

Venta directa 
Tendas especializadas 

…

INXESTIÓN

Restaurante 
Casa 
Rúa 
…  
 

Agricultura 
Gandaría 

Pesca 
Recolección

PRODUCIÓN

Recursos turísticos: elementos que achegan valor á experiencia turística en toda a cadea 
Patrimonio gastronómico: elementos mobles, inmobles e intanxibles de toda a cadea de valor

Regulación Industria Servizos Finaciamento Marketing Formación Infraestruturas Administracións 
Públicas



ANÁLISE E DIAGNÓSTICO
O mapa de valor

‣ A análise global da selección de elementos permite observar unha 

distribución que irradia todo o territorio.  

‣ A distribución dos recursos enogastronómicos ofrece un panorama de alto 

grao de dispersión; coa lóxica distribución dos recursos mariños no litoral, 

e cuns eixos transversais que cruzan a Galicia central en sentido oeste-

este, nos que destacan os recursos asociados ao viño, os produtos lácteos, 

as froitas e verduras e os produtos cárnicos. 



ANÁLISE E DIAGNÓSTICO
O mapa de valor

A cadea de valor da enogastronomía galega ten unha constitución peculiar, destacando: 

‣ OS PRODUCTORES  (38,49% do total de recursos) 

‣ O PATRIMONIO INMATERIAL ASOCIADO Á GASTRONOMÍA (festas), que representan o 13,46%. 

‣ AS EMPRESAS DE TRANSFORMACIÓN (8,43%) 

‣ OS PORTOS E LONXAS (7,13%) 

‣ OS ESPAZOS DE DEGUSTRACIÓN/RESTAURANTES (6,82%) 

‣ OS ESPAZOS DE COMERCIALIZACIÓN (4,62%) 

‣ OS MUSEOS/CENTROS DE INTERPRETACIÓN (4,13%) 

‣ ASOCIACIÓNS E FUNDACIÓNS GASTRONÓMICAS (3,77%) 

‣ FEIRAS, MOSTRAS E EVENTOS (3,72%) 

‣ DISTRIBUIDORES (3,50%) 

‣ PATRIMONIO INMOBLE (2,74%) 

‣ RUTAS/ITINERARIOS (1,75%) 

‣ ACTIVIDADES TURÍSTICAS (1,44%) 



ANÁLISE E DIAGNÓSTICO
O mapa de valor

Os viños 
655 rexistros

Productos 
do mar 

654 rexistros

Froitas, hortalizas, 
verduras e cerais 

403 rexistros

Productos 
cárnicos 

317 rexistros

Os lácteos 
233 rexistros

Panadería, 
pastelería e doces 

213 rexistros

O mel 
61 rexistros

As bebidas 
38 rexistros

Os aceites 
13 rexistros

As algas 
6 rexistros



ANÁLISE E DIAGNÓSTICO
O mapa de valor  | Conclusións

‣ A existencia dun potencial de recursos nas zonas de interior que poden configurar unha oferta enogastrónomica interesante a 

partir da posta en valor de produtos como a carne de vacún, os lácteos, o pan, o mel, a castaña, o peixe de río, as verduras, as 

hortalizas ou as legumes, xuntando produtores, paisaxes, patrimonio e restauradores. 

‣ Advírtese a presenza dun elevado interese polo sector do viño e as actividades relacionadas que, cunha representación 

numericamente moi elevada (adegas, museos, festas…), precisa cualificación e singularidade nas ofertas.  

‣ Evidénciase un gran potencial do sector pesqueiro para crear ofertas experienciais, ata agora pouco representadas. Relacionar 

lonxas, mercados de abastos, pescaturismo, patrimonio… e restaurantes. 

‣ Posibilidade de relacionar a enogastronomía coas paisaxes e o patrimonio. 

‣ A diversidade existente permite articular propostas de produtos transversais, compostas por distintos sectores e tipos de 

recursos en áreas territoriais relativamente pequenas. 

‣ Constátase o feito de que hai moi poucas iniciativas de empresas de turismo receptivo dedicadas á enogastronomía.



ANÁLISE E DIAGNÓSTICO
Demanda actual e potencial | Conclusións

‣ O turismo de Galicia está moi concentrado no mercado interior: Galicia (28%, é o principal mercado), seguido do resto de España (49%) e 

o internacional (23%)  

‣ A gastronomía foi a segunda motivación dos turistas (25,3%) que viaxaron a Galicia no ano 2016 (25,3%), despois do medio natural e a 

paisaxe (42,5%), e diante da tranquilidade e o descanso (24,9%), a proximidade xeográfica (o 21,5%) ou as visitas a familiares ou amigos 

(14,9%).  

‣ Entre as actividades realizadas polos turistas en Galicia en 2016, o turismo gastronómico sitúase en cuarto lugar (12%), despois da visita 

a lugares de interese turístico (21%), o descanso (14%) e outras actividades (13%) 

‣ A gastronomía é o segundo elemento mellor valorado da experiencia turística en Galicia, cun 4,7 de puntuación (nunha escala do 1 a 5), 

tan só superada polo medio natural e a paisaxe (4,8).   

‣ Galicia ten un problema de rendibilidade nos negocios de turismo enogastronómico. Esta debilidade baséase na estrutura da demanda. 

‣ Galicia dispón dunha renda per cápita por debaixo da media de España e detrás de CCAA como Madrid, o País Vasco, Navarra ou 

Cataluña. 

‣ Do mesmo xeito, o consumo dos galegos fóra do fogar está por debaixo da media española, e ten un comportamento máis conservador. 

‣ É dicir, na actualidade, os mercados máis importantes para Galicia son os de menor gasto medio.  

‣ Neste sentido, o turismo enogastronómico proponse atraer a Galicia novos clientes e mercados internacionais de maior valor engadido.



ANÁLISE E DIAGNÓSTICO
Imaxe e posicionamento

 Galicia Bretaña País Vasco Oregón Piamonte Nórdicos

Paisaxe 5 5 5 5 5 5

Produto 5 4 4 4 4 4

Elaboración 3 5 5 3 4 4

Calidade de servizo 3 4 5 5 5 4

Prezo 5 4 3 4 3 3

Experiencias 2 4 5 5 4 4

Conectividade 3 4 4 5 5 5

Comunicación Oferta 3 4 5 5 3 3

Variedade 5 3 4 3 3 3

Diversidade 5 4 4 3 3 3

Profesionalización 3 5 4 5 4 4

Rendibilidade 2 4 5 5 5 3

Posicionamento 2 4 5 4 3 3

Visibilidade 2 4 5 4 3 3

Puntuación do 1 ao 5, sendo 5 a maior puntuación

‣ Para realizar a análise de imaxe e 

posicionamento de Galicia como destino de 

turismo enogastronómico, escolléronse as 

seguintes rexións: Bretaña, País Vasco, 

Piamonte,  Oregón e os Países Nórdicos.  

‣ Este benchmarking permitiranos avanzar na 

definición do posicionamento de Galicia 

como destino enogastronómico.  

‣ Para levar a cabo esta análise, definimos unha 

serie de criterios/parámetros que aprecian os 

consumidores que viaxan a estes destinos.



ANÁLISE E DIAGNÓSTICO
Imaxe e posicionamento

‣ Galicia ten unha gran oportunidade de 

converterse nun destino líder reposicionando 

a súa gastronomía tradicional baseada nun 

abundante, variado e diverso produto de 

altísima calidade local.



ANÁLISE E DIAGNÓSTICO
Imaxe e posicionamento

‣ Non cabe dúbida de que a enogastronomía 

turística está en pleno crecemento e é un dos 

motivos que moven aos turistas a coñecer novos 

destinos. Este contexto require dun dobre 

traballo:  interno cara ao sector enogastronómico 

para reflexionar sobre o estado actual do sector e  

sumar esforzos baixo os mesmos obxectivos, e  

externo para proxectar a nova Galicia 

enogastronómica cara aos mercados emisores de 

turistas aos que nos diriximos. 



ANÁLISE E DIAGNÓSTICO
Imaxe e posicionamento | España

‣ En relación ao atractivo do mercado vs. a súa posición 

competitiva, encontrámonos nun escenario  con respecto a 

España de “investir e desenvolver”. Galicia esperta ganas de 

viaxar pola súa gastronomía, pero cando analizamos o destino 

por provincias, a súa posición competitiva baixa 

‣ Galicia é o destino con maior atractivo, seguido moi de cerca 

polo País Vasco.  

‣ Para mellorar a posición competitiva, Galicia precisa de 

investimento e desenvolvemento, tanto na cadea de valor do 

turismo enogastronómico como para seguir avanzado no seu 

atractivo como destino e diferenciarse do resto.  



ANÁLISE E DIAGNÓSTICO
Imaxe e posicionamento | Internacional

‣ En canto aos mercados internacionais, podemos apreciar que 

existe un certo descoñecemento de Galicia como destino.  

‣ O Camiño de Santiago é un dos atractivos máis populares para 

os turistas internacionais, e sería conveniente o 

desenvolvemento da enogastronomía de calidade no Camiño.  

Podemos considerar que a posición competitiva de Galicia ten 

un  gran potencial, pero é preciso reorganizar e redirixir 

esforzos para xerar un posicionamento potente en paralelo á 

reorganización dos recursos enogastronómicos cara aos 

mercados internacionais. Atopámonos nun escenario claro de 

reorganización. 



ANÁLISE E DIAGNÓSTICO
Conclusións DAFO | Conceptos clave do diagnóstico estratéxico

ASPECTOS + ASPECTOS -

‣ IDENTIDADE CULTURAL 

‣ HETEROXENEIDADE 

‣ PRODUTO 

‣ COCIÑA 

‣ VIÑO 

‣ NOUVELLE VAGUE

‣ COÑECEMENTO 

‣ RELATO 

‣ RENDIBILIDADE 

‣ ASIMETRÍA 

‣ HONESTIDADE 

‣ POTENCIAL



ANÁLISE E DIAGNÓSTICO
Conclusións DAFO | Conceptos clave do diagnóstico estratéxico

ASPECTOS +
CONCEPTOS CLAVE ARGUMENTOS

IDENTIDADE CULTURAL
• A gastronomía e os viños son un elemento esencial da identidade cultural e o estilo de vida de Galicia. Un estilo de vida caracterizado pola 

autenticidade, o acougo, a simplicidade, a hospitalidade, unha cociña baseada en produtos frescos de proximidade e tempada e viños de terroir 
elaborados con variedades únicas.

HETEROXENEIDADE
• Esta identidade, que forma parte dun territorio simbólico como é o Atlántico, exprésase a través de diferentes paisaxes, marcadas pola súa 

xeografía, a súa biodiversidade, o seu clima, a súa propia historia, os seus produtos, o seu patrimonio e a actividade económica da zona. A costa (a 
Galicia mariñeira), o interior (a Galicia agrícola e gandeira), a Galicia urbana... 

PRODUTO

• O prestixio de Galicia chegará da man do produto e da convivencia natural entre a cociña tradicional e a creativa. 
• Galicia conta cunha excelente oferta de produtos frescos, de proximidade e tempada que impulsan a actividade sostible de pequenas 

explotacións familiares, artesanais e especializadas fronte a outros modelos intensivos e industriais. A revitalización do minifundio. Do mesmo 
xeito, en Galicia desenvolveuse unha industria alimentaria líder.

COCIÑA

• A cociña galega é auténtica e ten personalidade propia. Unha cociña “simple” con significados algo máis que simples. Unha cociña que é a suma 
de moitas cociñas: a da costa, a do interior, a fidalga dos pazos, a burguesa, a de subsistencia, a crioula, a nova cociña… 

• O prestixio dos profesionais de diferentes xeracións que están a impulsar a renovación na cociña galega, e a importancia das mulleres na cociña 
galega, tanto nas casas de comidas tradicionais –nas que son maioría- como na cociña creativa.

VIÑO
• Galicia dispón tamén dun discurso potente no mundo do viño: historia, terroir, paisaxe humanizada, viñedos heteroxéneos, variedades 

autóctonas, esforzo (viticultura heroica), arraigamento.  
• O liderado dunha nova xeración de viticultores, enólogos e adegueiros,  que están a renovar o mundo do viño en Galicia e a lograr o 

recoñecemento da crítica internacional. 

NOUVELLE VAGUE • É dicir, Galicia vive na actualidade unha nouvelle vague (nova onda) no mundo da produción alimentaria, o viño e a cociña.



ANÁLISE E DIAGNÓSTICO
Conclusións DAFO | Conceptos clave do diagnóstico estratéxico

ASPECTOS -
CONCEPTOS CLAVE ARGUMENTOS

COÑECEMENTO
Á enogastronomía galega fáltalle proxección tanto no interior como no exterior. Unha proxección que ten que ir vencellada a un recoñecemento da 
enogastronomía como parte esencial da cultura, unida á documentación, a investigación e a innovación que permitan poñer en valor o patrimonio, as 
persoas, os produtos, as paisaxes, a cociña, as tradicións e o padal propios. 

RELATO
Non existe un relato claro, nin ferramentas de comunicación apropiadas, que permitan transmitir os valores de Galicia como destino enogastronómico.

RENDIBILIDADE

Un dos principais problemas do sector é a debilidade do modelo de negocio dos establecementos que apostan pola calidade e o produto de proximidade e 
tempada. As principais causas son o baixo nivel de gasto e a acusada estacionalidade. Esta falta de rendibilidade explica as dificultades da alta cociña. Do 
mesmo xeito, ten consecuencias para o conxunto da cadea de valor da enogastronomía e para o capital humano.

ASIMETRÍA

Obsérvase unha dobre asimetría neste sector en Galicia: por unha parte, o crecemento do turismo enogastronómico é asimétrico; concéntrase nas zonas 
máis turísticas, profundando nun modelo de desenvolvemento desigual entre a costa atlántica (A Coruña e Pontevedra) e o interior (Lugo e Ourense). De 
feito, a aposta pola enogastronomía é unha oportunidade para facer emerxer propostas menos coñecidas no interior e nas zonas menos turísticas de 
Galicia. 
E pola outra, a fenda que existe na profesionalidade e a capacitación nas empresas de hostelería entre as que apostaron por un modelo de calidade e as 
que o fixeron por un modelo de baixo custo, traballo intensivo, precario e en condicións impropias do século XXI. 

HONESTIDADE
Os comportamentos non completamente honestos dunha pequena minoría da hostalaría galega, en particular nas zonas máis turísticas da CCAA, 
complican a mensaxe de autenticidade, calidade e prestixio.

POTENCIAL
Galicia non concretou aínda o potencial do turismo enogastronómico. É dicir, non aproveitou a oportunidade que representa esta nouvelle vague para crear 
produtos e experiencias turísticas baseadas en produtos locais sostibles e diferenciados e o valor do lugar. Estas propostas deben ofrecer unha experiencia 
poliédrica: unha boa combinación de propostas culturais, de natureza, de ocio e, por suposto, enogastronómica. 



ANÁLISE E DIAGNÓSTICO
Retos estratéxicos

‣ Impulsar o recoñecemento da enogastronomía como un elemento clave da identidade cultural de Galicia. 

‣ Promover unha proposta de turismo enogastronómico sostible de Galicia baseada en produtos autóctonos e de tempada, no valor das 

persoas e a paisaxe. 

‣ Implicar a todos os axentes que participan na cadea de valor da enogastronomía nos diferentes territorios de Galicia e recoñecer e 

premiar as boas prácticas. 

‣ Do mesmo xeito, articular un conxunto de programas orientados á mellora da competitividade, a innovación e a creación de produtos de 

turismo enogastronómico. 

‣ Aumentar a rendibilidade do turismo enogastronómico de Galicia e reequilibrar o desenvolvemento territorial aproveitando os recursos 

da produción alimentaria do interior da comunidade autónoma. 

‣ Construír o relato da enogastronomía de Galicia e renovar as estratexias de marketing e comunicación. 

‣ Posicionar a Galicia como destino enogastronómico de referencia nos mercados internacionais. 

‣ Dar a coñecer entre o público galego a calidade e variedade do turismo enogastronómico de Galicia. 

‣ Propoñer un modelo de gobernanza e aliñar os obxectivos estratéxicos dos diferentes axentes que participan na cadea de valor da 

enogastronomía de Galicia. 

‣ E finalmente, desenvolver e dinamizar os territorios vitivinícolas.



PROPOSTA DE ESTRATEXIA
Bases para a formulación da estratexia

Modelo de 
desenvolvemento

Estratexia territorial

Estratexia 
competitiva

Produtos, públicos 
obxectivo, mercados e 

posicionamento

Gobernanza

‣ A Estratexia de turismo enogastronómico de Galicia articúlase en 5 piares:



PROPOSTA DE ESTRATEXIA
Bases para a formulación da estratexia | Modelo de desenvolvemento

MISIÓN
‣ A Estratexia de turismo enogastronómico de Galicia é o instrumento para promover o recoñecemento, a protección e a difusión 

local, nacional e internacional da cultura gastronómica e a enoloxía de Galicia, como rexión clave dun espazo simbólico como é 

o Atlántico. 

‣ Do mesmo xeito, proponse coordinar a todos os axentes que participan na cadea de valor da cultura gastronómica de Galicia co 

obxectivo de impulsar un modelo de desenvolvemento sostible e responsable, baseado na historia e a identidade cultural, a 

importancia do sector da alimentación e o viño na Galicia, o coñecemento, a innovación, o capital humano e a creatividade, 

compatible co equilibrio territorial, o mantemento da vida no medio rural e no mar, e tamén na mellora da calidade de vida dos 

cidadáns. 

‣ Deste xeito, a enogastronomía colabora no dinamismo doutros sectores da actividade económica, cultural e social e permite 

expresar a autenticidade de Galicia a través dun estilo de vida atlántico, da diversidade do territorio, da calidade, riqueza e 

variedade dos produtos autóctonos, da tradición culinaria e da creación de experiencias turísticas únicas. 

‣ En definitiva, a Estratexia de turismo enogastronómico proponse facilitar a aproximación do sector alimentario e do turismo, a 

través do crecente protagonismo da gastronomía e da enoloxía nas motivacións para viaxar a Galicia.



PROPOSTA DE ESTRATEXIA
Bases para a formulación da estratexia | Modelo de desenvolvemento

VISIÓN
‣ Galicia é un destino atlántico cun estilo de vida propio, cunha gastronomía e unha cultura do viño auténtica, con 

personalidade, sostible e responsable; que propón unha oferta de turismo enogastronómico baseado na súa identidade 

cultural, na diversidade de paisaxes, dende as Rías ata as montañas de interior, na riqueza e variedade de produtos de 

proximidade e tempada, nunha cociña que soubo combinar de forma natural tradición e innovación e no saber facer dos 

profesionais da cadea de valor da enogastronomía, que che permite vivir experiencias únicas. 



PROPOSTA DE ESTRATEXIA
Bases para a formulación da estratexia | Modelo de desenvolvemento

PRINCIPIOS
‣ A identidade cultural de Galicia 

‣ As historias que constrúen o relato da cultura enogastronómica de Galicia 

‣ A cadea de valor da enogastronomía de Galicia 

‣ O ciclo da experiencia do viaxeiro 

‣ O desenvolvemento sostible do turismo 

‣ O concepto de turismo responsable 

‣ Un novo modelo de gobernanza 

‣ O reequilibrio do desenvolvemento turístico de Galicia 

‣ A calidade, a innovación e o coñecemento 

‣ O capital humano 

‣ A orientación á demanda e a creación de experiencias



PROPOSTA DE ESTRATEXIA
Bases para a formulación da estratexia | Modelo de desenvolvemento

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS 1/3
‣ Situar a cultura enogastronómica de Galicia na axenda de prioridades da comunidade autónoma. 

‣ Posicionar a Galicia como un territorio líder no recoñecemento e a protección da cultura enogastronómica e 

na xestión do turismo enogastronómico.  

‣ Incorporar no modelo turístico tradicional de Galicia elementos de cambio para evolucionar a un modelo 

máis equilibrado no territorio, sostible, responsable e diferenciado. 

‣ Conservar a autenticidade e a singularidade de Galicia, e dar profundidade, variedade e calidade á oferta 

enogastronómica, poñendo en valor o territorio, as persoas e o prestixio dos produtos locais e de tempada. 

‣ Favorecer o entendemento, a complicidade e o consenso entre os diferentes actores que participan na 

cadea de valor da enogastronomía de Galicia.



PROPOSTA DE ESTRATEXIA
Bases para a formulación da estratexia | Modelo de desenvolvemento

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS 2/3
‣ Sensibilizar e concienciar á sociedade local e aos visitantes sobre a importancia da enogastronomía de 

Galicia como ferramenta clave para lograr un turismo sostible e responsable: a conservación da paisaxe e 

dos ecosistemas, a loita contra o cambio climático, a produción e o consumo responsable,  a mellora da vida 

no medio rural e no mar,  as condicións laborais no sector, etc. 

‣ Impulsar a imaxe internacional de Galicia como destino para afeccionados á gastronomía e aos viños. 

‣ Converter a enogastronomía de Galicia nun argumento de diferenciación, calidade e fidelización para 

públicos obxectivo con outras motivacións turísticas. 

‣ E en particular, mellorar a gastronomía no Camiño de Santiago e nas principais zonas turísticas. 

‣ Impulsar produtos e experiencias turísticas baseadas no territorio, a innovación e a cadea de valor da 

gastronomía de Galicia. 

‣ Promocionar os produtos de calidade e de tempada de Galicia.



PROPOSTA DE ESTRATEXIA
Bases para a formulación da estratexia | Modelo de desenvolvemento

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS 3/3
‣ Elaborar un calendario de actividades gastronómicas e definir criterios claros para o desenvolvemento de 

eventos gastronómicos que permitan poñer en valor os produtos e os profesionais de Galicia. 

‣ Aumentar a rendibilidade das empresas e a calidade de vida dos traballadores que participan na cadea de 

valor da gastronomía. 

‣ Aumentar o tecido empresarial no turismo enogastronómico, en particular no segmento das axencias de 

viaxes e receptivos. 

‣ Mellorar e profesionalizar o capital humano da cadea de valor da gastronomía. 

‣ Renovar os instrumentos de marketing e comunicación do turismo gastronómico de Galicia.



PROPOSTA DE ESTRATEXIA
Bases para a formulación da estratexia | Estratexia territorial

1

2

3

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. 

ESTRATEXIA DA PAISAXE GALEGA

O Mapa de xeodestinos de Galicia, da Consellería de 

Cultura e Turismo-Axencia Turismo de Galicia.

MAPA DE XEODESTINOS

da Enogastronomía de Galicia.

MAPA DE VALOR

‣ O modelo de desenvolvemento territorial da 

Estratexia de Turismo Enogastronómico de 

Galicia constrúiráse en  base a 3 fontes 

principais. 

‣ E incorpóranse do mesmo xeito criterios para a 

súa definición, como a evolución e a existencia 

de masa crítica de recursos de turismo 

enogastronómico e as distancias (isócronas) 

dende os principais centros emisores ou 

distribuidores. 



PROPOSTA DE ESTRATEXIA
Bases para a formulación da estratexia | Estratexia territorial

Estratexia da Paisaxe Galega Xeodestinos Mapa do valor da enogastronomía

‣ A partir destas 3 capas de información, defínense as Paisaxes Enogastronómicas de Galicia.



PROPOSTA DE ESTRATEXIA
Bases para a formulación da estratexia | Estratexia competitiva

‣ A estratexia competitiva que se propón para Galicia como 

destino de turismo enogastronómico é de diferenciación. 

‣ Esta estratexia competitiva apóiase sobre os vectores de 

posicionamento que se expresan a continuación e que se 

definirán na proposta de posicionamento.



PROPOSTA DE ESTRATEXIA
Bases para a formulación da estratexia | Produtos, mercados e públicos obxectivo, e imaxe e posicionamento

‣ A definición da Estratexia de produto, é dicir, a priorización dos negocios de turismo enogastronómico nos que 

Galicia debe basear o seu desenvolvemento, realizámola de acordo con dúas variables básicas, segundo a 

metodoloxía da Matriz Potencial/Atractivo (baseado na Matriz de Mckinsey):  

• O potencial de recursos de Galicia para propoñer produtos de turismo enogastronómico. 

• O atractivo do produto turístico. É dicir, o interese que ten para Galicia desenvolver ou non un 

determinado tipo de produto, en función dos beneficios culturais, económicos, ambientais e sociais. 

ESTRATEXIAS DE PRODUTO



PROPOSTA DE ESTRATEXIA
Bases para a formulación da estratexia | Produtos, mercados e públicos obxectivo, e imaxe e posicionamento

CATEGORÍAS DE PRODUTO
CATEGORÍAS PRODUTOS

Lugares

Aloxamentos gastronómicos de Galicia 
Lareiras de Galicia 
Patrimonio enogastronómico de Galicia 
Enotecas de Galicia 
Comercios especializados 
Mercados e lonxas 
Museos e centros de interpretación 
Produtores e elaboradores

Experiencias
Aulas e obradoiros 
Coas mans na masa 
Eventos, feiras e festas gastronómicas

Viaxes

Excursións enogastronómicas 
Escapadas enogastronómicas 
Touring independente 
Touring organizado 
Touring temático produto, elaboración ou ciclo anual) 
Os Camiños do viño



PROPOSTA DE ESTRATEXIA
Bases para a formulación da estratexia | Produtos, mercados e públicos obxectivo, e imaxe e posicionamento

DIRECCIÓNS
‣ No mercado galego, que constitúe a base do turismo en Galicia, preténdese aumentar a participación da 

poboación de Galicia en experiencias e viaxes de turismo enogastronómico. 

‣ No mercado nacional, que co mercado galego tamén constitúe a base do turismo en Galicia, conseguir una 

maior diversificación nos produtos, intensificando as accións en aqueles mercados que ofrecen un maior 

potencial nos produtos de turismo gastronómico prioritarios e que son máis accesibles. 

‣ No mercado internacional, dáse prioridade aos seguintes países: Reino Unido, Alemaña, Francia, Italia e 

Estados Unidos.



PROPOSTA DE ESTRATEXIA
Bases para a formulación da estratexia | Produtos, mercados e públicos obxectivo, e imaxe e posicionamento

PÚBLICOS OBXECTIVO DEFINIDOS COMO PRIORITARIOS
‣ Poboación urbana, profesionais de clase media alta e alta 

‣ Parellas novas 

‣ Parellas maduras 

‣ Parellas sénior (+55 anos) 

‣ Grupos de interese especial pola gastronomía: clubs, asociacións, etc.



PROPOSTA DE ESTRATEXIA
Bases para a formulación da estratexia | Estratexia de posicionamento

Definimos o posicionamento do destino de turismo enogastronómico, como o lugar que Galicia quere ocupar 
na mente dos seus públicos obxectivo (e stakeholders), é dicir, a imaxe que queremos que se perciba do 
destino, para cada un e para o conxunto dos públicos obxectivo. 

O posicionamento a definir (desexado) para Galicia debe cumprir cinco requisitos esenciais: 

‣ Debe ser diferenciador e no espazo de diferenciación poder apoiarse sobre vectores que reforzan este 

posicionamento, proporcionando unha real e clara vantaxe competitiva. 

‣ Debe estar fundamentado nos valores existentes no imaxinario local e externo. 

‣ Debe ser sostible: o seu horizonte abrangue varios plans directores e debe permanecer a moi longo prazo. 

‣ Debe de ser universal e, polo tanto, válido para o conxunto dos públicos obxectivo (e outros stakeholders), 

tanto reais como potenciais. 

‣ Debe ser ambicioso pero alcanzable.



PROPOSTA DE ESTRATEXIA
Bases para a formulación da estratexia | Estratexia de posicionamento

Autenticidade

Experiencias 
Enogastronómicas

Proxección 
nacional e 

internacional

Produto e 
produtores. 

A dieta 
atlántica

A nova 
cociña 

tradicional 
galega

‣ Cremos que o produto e os produtores e a nova cociña 

tradicional galega son os dous grandes diferenciadores 

que poden dinamizar as experiencias gastronómicas e a 

proxección nacional e internacional, ademais de impulsar 

e poñer en valor a sostibilidade no terreo social, 

económico e ambiental da enogastronomía galega.  

‣ Mover estes eixos de posicionamento permitirá construir 

adecuadamente o territorio da nosa autenticidade.



PROPOSTA DE ESTRATEXIA
Bases para a formulación da estratexia | Modelo de gobernanza

‣ Galicia dispón dun ecosistema moi amplo e denso de entidades públicas, asociacións, empresas e axentes relacionados 

co turismo enogastronómico. Do mesmo xeito, existe unha estreita colaboración entre os diferentes departamentos da 

Xunta de Galicia (en particular entre a Consellería de Cultura e Turismo-Axencia Turismo de Galicia, a Consellería do 

Medio Rural, a Consellería do Mar, a Consellería de Economía, Emprego e Industria, Artesanía de Galicia e IGAPE). 

‣ Con todo, a Estratexia de turismo enogastronómico de Galicia proponse novos retos e liñas de traballo, que nos obrigan 

a reflexionar tamén sobre o modelo de gobernanza e xestión para lograr os obxectivos estratéxicos do proxecto. 

‣ Neste senso, considérase preciso transformar o Centro Superior de Hostelería de Galicia (dependente da Consellería de 

Cultura e Turismo a través da Axencia Turismo de Galicia), incorporando a innovación e investigación gastronómica, así 

como a xestión do coñecemento, como novas liñas estratéxicas, co que se convertería así nun centro de referencia na 

liña dos centros que teñen outros destinos turísticos.

‣ Por estes motivos, propóñense para a xestión da Estratexia de turismo enogastronómico de 
Galicia a creación dun Consello Asesor da Cultura Enogastronómica de Galicia.



PLAN DE TRABALLO
Folla de ruta da Estratexia

4 ANOS 10 RETOS 5 LIÑAS 
ESTRATÉXICAS

‣ A folla de ruta é un instrumento que axudará a definir prioridades, planificar a actividade dos próximos 4 anos 

a través de programas de actuación 



PLAN DE TRABALLO
Folla de ruta da Estratexia

RETOS ESTRATÉXICOS
‣ Impulsar o recoñecemento da enogastronomía como un elemento clave da identidade cultural de Galicia. 

‣ Promover unha proposta de turismo enogastronómico sostible de Galicia baseada en produtos locais de proximidade e de tempada, 

no valor das persoas e a paisaxe. 

‣ Implicar a todos os axentes que participan na cadea de valor da enogastronomía nos diferentes territorios de Galicia e recoñecer e 

premiar as boas prácticas. 

‣ Do mesmo xeito, articular un conxunto de programas orientados á mellora da competitividade, a innovación e a creación de 
produtos de turismo enogastronómico. 

‣ Aumentar a rendibilidade do turismo enogastronómico de Galicia e reequilibrar o desenvolvemento territorial aproveitando os 

recursos da produción alimentaria do interior da comunidade autónoma. 

‣ Construír o relato da enogastronomía de Galicia e renovar as estratexias de marketing e comunicación. 

‣ Posicionar a Galicia como destino enogastronómico de referencia nos mercados nacionais e internacionais. 

‣ Dar a coñecer entre o público galego a calidade e variedade do turismo enogastronómico de Galicia. 

‣ Propoñer un modelo de gobernanza e aliñar os obxectivos estratéxicos dos diferentes axentes que participan na cadea de valor da 

enogastronomía de Galicia.  

‣ E finalmente, desenvolver e dinamizar territorios vitivinícolas.



PLAN DE TRABALLO
Folla de ruta da Estratexia

LIÑAS ESTRATÉXICAS
Estes 10 retos do proxecto concrétanse en 5 liñas estratéxicas que van articular a Folla de ruta do Plan estratéxico do turismo 

enogastronómico de Galicia: 

‣ Recoñecemento e protección da cultura enogastronómica de Galicia 

‣ Impulso do coñecemento, a formación e o I+D+i 

‣ Impulso de produtos e liñas de traballo de turismo enogastronómico de Galicia 

‣ Marketing e comunicación 

‣ Modelo de gobernanza 

Estas 5 liñas estratéxicas configuran un plan de traballo que implica a diferentes departamentos da Xunta de Galicia e o sector 

privado a realizar nos próximos 4 anos. 



Estratexia de Turismo 
Enogastronómico de Galicia


