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> Apresentação 

 

O presente documento corresponde ao Relatório Final do Estudo:  

“O Turismo enquanto factor de Sustentabilidade dos Processos de 

Revitalização Urbana”. 

 

O desenvolvimento deste estudo surge na sequência da aprovação da 

candidatura que a Grande Área Metropolitana do Porto, em cooperação 

com a Porto Vivo S.R.U., apresentou à Medida 1.4 – Valorização e 

Promoção Regional e Local, na tipologia de acção “Cooperação 

Internacional”, enquadrada no ON – Programa Operacional do Norte. 

 

Este relatório define as bases do desenvolvimento de um Modelo de 

Dinamização do Turismo para a Área Metropolitana do Porto. 

 

O modelo assenta no desenho e implementação de um multifuncional 

welcome centre: o Porto Welcome Centre. Mais do que uma infra-

estrutura, este equipamento simboliza uma nova forma de organizar e 

dinamizar a acção no amplo mercado turístico e prenuncia a 

concretização de um novo paradigma. 
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> Identificação da Entidade 

 

A Lei define que as áreas metropolitanas são pessoas colectivas públicas 

de natureza associativa e de âmbito territorial que visam a prossecução 

de interesses comuns aos municípios que as integram. 

 

A Área Metropolitana do Porto (AMP) fez a escritura pública de adaptação 

a 6 de Julho, passando a designar-se por Grande Área Metropolitana do 

Porto (GAMP)1 a30 de Julho de 2004.  

 

São seus membros os municípios de Espinho, Gondomar, Maia, 

Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Valongo, Vila do Conde e Vila Nova 

de Gaia, e Arouca, Santa Maria da Feira, Santo Tirso, S. João da Madeira 

e Trofa, cuja adesão foi aprovada a 28 de Janeiro de 2005, passando a 

ser constituída por 14 Municípios. 

 

Para o presente estudo, considera-se ainda a participação dos municípios 

de Oliveira de Azeméis e de Vale de Cambra, garantindo assim que o 

mesmo abrange, integralmente, os territórios das NUT III Entre-Douro-e-

Vouga e Grande Porto. 

                                                 
1 Embora juridicamente a AMP se designe por Grande Área Metropolitana do Porto, no âmbito deste trabalho 
far-se-á referência ao território que o mesmo abrange como sendo Área Metropolitana do Porto (AMP). 
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> Justificação do Estudo 

 

O crescimento da actividade turística consiste num dos fenómenos 

económicos e sociais mais marcantes do último século, com um 

crescimento médio superior ao da economia mundial, o qual se prevê 

continue a ser mantido.  

 

O Turismo é, e sê-lo-á cada vez mais, um forte sector económico nos 

países e, principalmente, nas regiões com características potenciadoras 

para o seu desenvolvimento como é o caso da AMP. 

 

Neste contexto, a dinamização da actividade turística é um dos vectores 

estratégicos já definidos pela Área Metropolitana do Porto. 

 

As potencialidades e os recursos de que a região dispõe representam um 

imenso potencial futuro (diversificado, multifacetado e complementar) 

que confere a este destino características únicas, e muito competitivas no 

contexto europeu. 

 

O Porto e a AMP devem acompanhar as alterações no contexto 

internacional e no sector do turismo em particular. Daqui resulta a 

necessidade de afirmar a cidade e a região numa escala europeia e 

global, promovendo o reforço da competitividade global. 

 

O robustecimento da marca “Porto” e do “Destino Porto” é assumido 

como um dos objectivos essenciais para o futuro. 

 

O centro da cidade do Porto, desde já, mas mais ainda se revitalizado, é 

um dos recursos turísticos fundamentais da aglomeração urbana do 

Porto. Poderá transformar-se num produto regional de excelência em 

resultado do processo de reabilitação já em curso e de outros inputs que 
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podem chegar de outras experiências, realizadas ao nível internacional, 

que se assumam como referência na abordagem a estas temáticas.  

 

A estratégia turística da AMP tem por base o centro do Porto, fruto da sua 

classificação como património da humanidade, do seu potencial de ligação 

ao Douro e da internacionalização do seu nome, que justificam a marca 

adoptada. 
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> Processo em curso 

 

O processo de investigação e análise de boas práticas noutros destinos 

turísticos de referência incidiu, inicialmente, sobre Barcelona, Dublin, 

Belfast e Vigo+Santiago de Compostela.  

 

No entanto, perante a qualidade da informação recolhida em Barcelona e 

Dublin, foi decidido não aprofundar os contactos com as outras duas 

cidades, tendo no entanto sido realizadas visitas aos respectivos centros 

de recepção dos turistas. 

 

O estudo em curso tem como objectivos principais: 

 

1. Identificar cidades cujos processos de desenvolvimento urbano 

permitem estabelecer processos de aprendizagem para a Baixa do 

Porto e para a AMP; 

� Nota: identificadas Barcelona, Dublin, Belfast e Vigo+Santiago de 

Compostela, tendo-se dado especial atenção a Barcelona e Dublin. 

 

2. Estabelecer canais de comunicação com outras cidades, com vista à 

reflexão sobre estratégias de valorização do turismo urbano;  

� Nota: foi feito através da intensa partilha de informação e 

experiências, designadamente em Barcelona e Dublin; 

 

3. Identificar projectos que contribuam para a melhoria da oferta 

turística; 

� Nota: foi possível tendo por referência algumas das variadas 

soluções desenvolvidas em Barcelona e Dublin; 

 

4. Ponderar sobre modelos de implementação e de gestão dos projectos. 
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� Nota: daqui resultou, em grande medida, a opção pela aposta no 

desenho e desenvolvimento de um Portal de Entrada para os 

Turistas na AMP, com centro físico e virtual num Welcome Centre, 

modelo já testado que, com as devidas adaptações, contribuirá 

para a competitividade do destino Porto. 

 

No âmbito deste trabalho realizaram-se visitas de trabalho às cidades 

referidas, e analisado o seu posicionamento no âmbito da promoção da 

actividade turística. Destas, foi aprofundado o contacto com Barcelona e 

Dublin, tendo sido possível aprender com as suas experiências, partilhar 

conhecimento e criar oportunidades para o desenvolvimento de projectos 

conjuntos. 

 

Para estas duas cidades,  foi elaborado um relatório de síntese da política 

turística da cidade: estratégia, entidades intervenientes e modelo de 

gestão. 

 

Assim, no que diz respeito a Barcelona: 

 

� ESTRATÉGIA – Depois de consolidado o destino Barcelona em torno 

de uma marca forte, a estratégia passa agora por desenhar e 

desenvolver produtos específicos para segmentos concretos: 

Barcelona Golf, Barcelona Cultura, etc. Além disso, do ponto de 

vista interno, tem sempre uma visão integradora das diversas 

componentes que afectam um determinado projecto 

(estacionamento-mobilidade-gestão urbanística, etc.). 

 

� ENTIDADES INTERVENIENTES – A entidade gestora do turismo de 

Barcelona é o Turisme de Barcelona, participado em partes iguais 

pelo Ayuntamiento de Barcelona e pela Cámara Oficial de 

Comercio, Industria y Navegación de Barcelona. Inseridos no 
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Turisme de Barcelona estão diversos clubes de membros que 

correspondem a diferentes aspectos turísticos da cidade, 

denominados programas: Barcelona Convention Bureau, Barcelona 

Shopping Line e Barcelona Sports. 

 

� MODELO DE GESTÃO – A gestão do turismo da cidade está 

concentrada no Turisme de Barcelona que se orienta para 

desenvolver, intensivamente, esforços continuados e destinados a 

segmentos específicos. Assume-se assim como a entidade 

dinamizadora de mais de 350 acções de comunicação por ano com 

os media (não usa publicidade; aproveita a realizada pela 

Catalunha) e operadores turísticos. Não possui um único welcome 

centre mas vários postos de turismo, alguns com dimensão 

relevante, e uma forte presença na Internet em 

www.barcelonaturisme.cat. Mais do que interventor no mercado, o 

modelo seguido é o de um potenciador de negócios através da 

comunicação (marca e seus produtos turísticos) e da criação de 

condições óptimas no destino (infra-estruturas, espaços públicos, 

equipamentos, etc.). Em resultado desta estratégia, nos últimos 10 

anos, Barcelona teve 80% de taxa de ocupação média de hotelaria, 

isto apesar do aparecimento de hotéis novos todos os anos. 

Duplicou o número de hotéis e a taxa de ocupação continuou a 

crescer. Em 2006, 44,5% dos visitantes faziam a sua primeira 

visita. Mas 15,4% faziam a segunda e 40,1% a terceira visita (ou 

mais), sustentando uma assinalável taxa de repetição (55,5%). 

 

No que concerne a Dublin: 

 

� ESTRATÉGIA – Podemos resumir a estratégia da cidade na frase 

«Dublin: an emotional experience». Não possuindo Dublin 

nenhuma característica distintiva e intrínseca, desenvolveu um 
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conjunto de actividades e projectos que apelam a múltiplas 

componentes de índole relacional e emocional dos que interagem 

com a cidade. Assim, ao criar um ambiente experiencial em várias 

dimensões, tornou a relação com os turistas única e baseada em 

laços humanos. 

 

� ENTIDADES INTERVENIENTES – Os principais agentes do turismo 

são membros do Dublin Tourism Centre que se assume como a 

entidade gestora do destino e integradora dos esforços de 

comunicação e dinamização da cidade a nível mundial. O Dublin 

Tourism Centre é uma agência sem fins lucrativos, com mais de 

1.300 membros (todos agentes ligados ao turismo do destino). Nos 

seus estatutos está definido que deve operar em consonância com 

o Fáilte Ireland (Autoridade Nacional para o Desenvolvimento do 

Turismo). Na sua estrutura estão representadas “todas” as 

entidades ligadas ao turismo, quer do sector público quer privado. 

Fazem parte do Regional Council, 24 membros que incluem 

representantes das autoridades públicas, representantes de áreas 

geográficas e dos agentes ligados ao negócio turístico. Em termos 

operacionais, o Dublin Tourism conta com um Comité de Gestão 

com 9 membros representativos de todos os grupos de interesses 

chave do Regional Council, nomeadamente: Fáilte Ireland (1 

membro); Gestor da Cidade de Dublin (1), Autoridades Locais (2 

membros) e 5 membros ligados à ‘indústria’ turística 

(representantes da hotelaria, restauração, produtos turísticos, 

etc.). Quer o Regional Council quer o Management Committee of 

Dublin Tourism são altamente representativos do sector turístico 

de Dublin, envolvendo parceiros privados e públicos operando num 

modelo de parceria em termos de representatividade e 

financiamento. Para além destes órgãos, o Dublin Tourism tem 

uma estrutura executiva permanente com total autonomia e 
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competências para apresentar planos de actividades e respectivos 

orçamentos, bem como promover a sua execução.  

 

� MODELO DE GESTÃO – Foco numa visão de dinamização 

claramente comercial de todos projectos, aliada a parcerias activas 

com operadores privados. A opção foi a de valorizar os serviços 

prestados pelo Dublin Tourism Centre que os cobra. Se os 

operadores aderem massivamente, significa que obtêm resultados. 

Além disso, o Dublin Tourism Centre tem uma actividade comercial 

directa de bilhetes vários, reservas de hotéis, etc. Em termos de 

mercados alvo prioritários, foram inicialmente definidas 10 cidades 

com ligações low cost inferiores a 2 horas. Hoje, função do seu 

sucesso, “o mundo” é seu objectivo. O projecto de comunicação 

passa por intensas acções de comunicação centradas nos media e 

operadores turísticos, nacionais e internacionais (sem recurso a 

publicidade). A capacidade de gerar receitas é assinalável: através 

do seu website o Dublin Tourismo Centre faz reservas em hotéis no 

na ordem dos 7,5 milhões de euros/ano (cobrando 10% de 

comissão). Dublin recebe, actualmente, cerca de 4,5 milhões de 

visitantes anuais com uma permanência média de 4,7 noites (2,5 

na Europa), dos quais 50% são repetentes. O número de quartos 

de hotel entre Janeiro de 2004 e Dezembro de 2005 cresceu 18% 

para o total de 16.277. E a taxa de ocupação cresceu 4% em 2004 

para os 74%. De realçar ainda que 95% dos turistas em férias são 

procedentes de fora da Irlanda. O próprio Welcome Centre tem um 

tráfego de 1,5 milhões de pessoas por ano (1 em cada 3 pessoas 

que visitam a Dublin) com directos reflexos nas vendas das 

empresas que lá estão instaladas. Finalmente, a edição de uma 

revista (distribuição gratuita) de promoção e informação gera 1 

milhão de euros de receita. 
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Feito o diagnóstico, é de referir que num Modelo de Dinamização do 

Turismo para a Área Metropolitana do Porto deveriam estar 

presentes três componentes: 

� Organização do Produto Turístico; 

� Gestão da Promoção (Interno e Externo); 

� Recepção do Turista (Nacional e Internacional). 

 

Porém, este trabalho não incide sobre as duas primeiras componentes 

(Organização do Produto Turístico e Gestão da Promoção), mas apenas 

sobre a estrutura desejável para a recepção dos turistas na AMP. 

 

Face às realidades estudadas, ao trabalho desenvolvido ao nível do PENT 

e da Região Norte2, bem como ao estudo de casos e visitas realizadas, 

em especial a Dublin e Barcelona, é de considerar os seguintes aspectos: 

 

1-Alguns factores críticos de sucesso que poderão 

fomentar um turismo sustentável na região 

� Definição de uma orientação estratégica para o Turismo da 

Região, que estabeleça, nomeadamente, os Eixos 

Prioritários de Intervenção e os Objectivos de 

Desenvolvimento Turístico; 

� Estruturação territorial da oferta turística, tendo por base o 

planeamento e ordenamento turístico dos recursos, das 

infra-estruturas de suporte e das facilidades de apoio 

turísticas; 

� Internacionalização da Região, designadamente, através de 

acções de promoção turística, de projectos de cooperação e 

de iniciativas de integração em Redes Internacionais;  

                                                 
2 CCDR-N/Nuno Fazenda 
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� Qualidade e facilidade nas vias de acesso terrestres inter e 

intra-regionais, bem como melhoria da sinalização turística, 

facilitando a fácil mobilidade e interpretação de turistas; 

� Criação de zonas pedestres e espaços verdes nos principais 

centros urbanos; 

� Implementação de sistemas de qualidade nos 

estabelecimentos de hotelaria e restauração, conducentes a 

uma melhoria na qualidade dos serviços prestados; 

� Cursos e acções de formação que visem a reciclagem, 

qualificação e formação dos profissionais do turismo; 

� Aplicação eficaz e eficiente dos fundos estruturais públicos 

e comunitários. 

 

2-Estratégia do PENT 

O PENT apresenta 10 produtos turísticos prioritários que terão 

reflexos no desenvolvimento não só na Região Norte mas também 

(e sobretudo) na AMP: Gastronomia e Vinho; Touring cultural e 

paisagístico; Turismo de Natureza; Turismo Náutico; Saúde e 

Bem Estar; MICE; Turismo Residencial; City/Short breaks; Sol e 

Mar e Golfe. 

 

3-Visão para o Turismo da AMP 

A AMP (como parte importantíssima e integrante da região norte)  

será uma das zonas de maior crescimento turístico no país, 

através de um processo de desenvolvimento sustentável baseado 

na Qualificação, na Excelência e na Competitividade e Inovação 

da sua oferta turística, transformando o Turismo como um factor 

de desenvolvimento e diversificação da economia regional. 

 

Daqui resultam como principais Objectivos a alcançar: 
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� Projectar e promover a oferta turística do destino Porto, da 

AMP e do Norte de Portugal, afirmando os seus sub-

espaços e produtos turísticos prioritários; 

� Promover um processo de dinamização, acompanhamento 

e informação do turismo regional; 

� Qualificar e valorizar os recursos turísticos, potenciando os 

produtos turísticos prioritários e criar as infra-estruturas de 

suporte ao Turismo regional; 

� Desenvolver a oferta de Alojamento e Animação assente 

em padrões de qualidade e sustentabilidade; 

� Promover a Qualificação e Formação dos Recursos 

Humanos. 

 

4- Porto Welcome Center: Instrumento Essencial 

O trabalho centrou-se no estudo de casos e visitas realizadas, em 

especial a Dublin e Barcelona, com vista a uma melhor 

estruturação da recepção dos turistas na AMP. 

 

A aposta é a criação de um sistema integrado, centrando num 

mesmo espaço e conceito a relação com os turistas. 

 

O Porto Welcome Centre representa a criação de uma entidade e 

a infra-estrutura que corporiza a estratégia da AMP (e do destino 

Porto) sendo, ao mesmo tempo, um espaço de recepção e 

informação aos visitantes. 

 

Independentemente das opções a tomar, é necessário que a 

oferta providenciada resultante das actividades de uma entidade 

responsável pela promoção turística, seja transposta para a 

Internet, hoje e cada vez mais um meio incontornável numa 

estratégia sustentada de desenvolvimento do turismo. 
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Finalmente, um projecto desta envergadura exige o recurso a 

sofisticados e consistentes meios de comunicação com os diversos 

públicos alvo. Neste contexto, o sucesso do Porto Welcome 

Centre é indissociável do desenho de uma Estratégia de 

Marketing, Vendas e Comunicação. 

 

5-Resultados Incontornáveis 

Os casos de Barcelona e Dublin evidenciam que, com uma 

estratégia de longo prazo coerente e ambiciosa, é possível 

desenvolver uma cidade e obter resultados de crescimento. 

 

Número de Dormidas: 1990 – 2000 - 2005 

 1990 2000 2005 
Var. 

1990/2005 

Var. 

2000/2005 

Barcelona 3.795.522 7.777.000 10.931.000 188,0% 40,6% 

Dublin - 6.900.000 8.700.000 - 26,1% 

Porto - * 958.581 ** 1.301.763 - *** 35,8% 

* Dados de 2001  

** Dados de 2006 

*** Var. 2001/2006 

 

De referir ainda que, sendo a média europeia do número de 

noites por estadia de 2,5, Dublin apresenta 4,7 noites e Barcelona 

1,97. A cidade do Porto tem uma média de 1,8 noites. 
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6-Decisões em curso 

Finalmente, para que este processo possa ficar completo, deverão 

ser também analisados e considerados dois aspectos actualmente 

em aberto: 

• O enquadramento que a AMP terá em termos de território e 

competências no âmbito da nova definição legal da 

configuração das regiões de turismo nacionais; 

• O papel desempenhado, ou a desempenhar, pelas diversas 

entidades, que actualmente na AMP, têm intervenção directa 

na promoção turística a nível nacional ou internacional: 

Turismo de Portugal, ADETURN, Porto Convention Bureau, 

Departamentos de Turismo das Autarquias, etc. 
 

Pela sua importância, e papel fulcral na dinamização global do 

turismo na AMP, a definição de um futuro modelo exige que se 

pondere estas situações. 

 

No entanto, é expectável que a AMP venha a assumir a Gestão da 

Marca “Porto”, função da reestruturação das regiões de turismo. 

 

Num mercado europeu (e mundial) muito competitivo, trata-se de 

uma área crucial para o sucesso de um modelo de promoção 

turística e para a sua sustentabilidade, para o qual importa 

encontrar soluções inovadoras, criativas e eficazes. 
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> Proposta de Modelo 

 

A proposta de modelo que se agora se apresenta configura uma alteração 

em relação às práticas correntes, representando um salto qualitativo que 

se mostra indispensável para a cidade e para a AMP como um todo. 

 

Como pressupostos deste novo modelo devemos considerar: 

 

� O já obtido reconhecimento da Marca “Porto” como a marca a 

promover internacionalmente; 

� A necessidade imperativa de uma decisão política sólida e concertada 

por parte dos municípios da AMP; 

� A definição de estratégias de desenvolvimento a médio e longo prazo 

que sejam adoptadas em função de objectivos; 

� A mudança de paradigma da actividade turística, que deverá basear-

se numa filosofia de funcionamento do mercado e não numa lógica de 

dependência exclusiva de apoios estatais; 

� O estabelecimento de um modelo de financiamento com uma forte 

comparticipação de operadores privados; 

� A necessidade de reunir e estruturar em torno do “Destino Porto” toda 

a multifacetada e riquíssima oferta turística da região; 

� O alinhamento dos objectivos da AMP com o Plano Estratégico 

nacional do Turismo (PENT) de forma a potenciar ainda mais os 

resultados do esforço a desenvolver; 

� A constituição de uma Unidade de Gestão de perfil técnico e 

profissional que faça a gestão do processo, com uma visão claramente 

empresarial, e que seja o suporte de um novo modelo de gestão; 

� Uma Unidade de Gestão que reuna, entre outras, competências ao 

nível de planeamento estratégico, de marketing, de gestão de redes 

de parceiros, de comunicação e de relações públicas. 
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Assim, a proposta de modelo assume a seguinte configuração: 

 

 
 
PORTO WELCOME CENTRE 
 

Representará uma entidade única e uma infra-estrutura que corporiza a 

estratégia da região, sendo, ao mesmo tempo, um espaço de recepção e 

informação fisico e virtual para todos (turistas, visitantes e residentes). 

 

Neste sentido, a estratégia ao nível do turismo da AMP deve permitir 

aproveitar o seu potencial e fazer repercutir essa actividade económica 

em termos de desenvolvimento local e regional. 

 

Pretende-se a criação de um equipamento à escala da área metropolitana 

que dê corpo à estratégia concertada de política de turismo. Deverá este 

assumir-se ainda como “contentor” dos serviços da Entidade de Suporte à 

Actividade de Turismo na AMP, que no mínimo contemplem: 

� O apoio à criação das infra-estruturas, equipamentos e serviços 

necessários para o desenvolvimento do turismo na AMP; 
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� O desenvolvimento de circuitos e rotas bem como a estruturação e 

promoção dos produtos turísticos; 

� A disponibilização de informações genéricas sobre a região, 

património, equipamentos, roteiros e actividades, etc.; 

� O apoio no desenvolvimento, promoção e realização de eventos e na 

participação em feiras; 

� A gestão de modelos de promoção e difusão que garantam visibilidade 

à marca “Porto”; 

� O pré-acolhimento a nichos de excelência da região, estabelecendo 

uma parceria alargada com entidades e sectores que à partida operam 

isoladamente; 

� A criação de uma central de reservas regional (própria ou a 

concessionar); 

� A instalação de estruturas de apoio: 

o Porto de Turismo (self-service e/ou com atendimento); 

o Livraria; 

o Loja de produtos da região e de merchandising; 

o Central de reservas (hotéis) e venda de bilhetes (espectáculos, 

museus, viagens, metro, passeios turísticos, etc.); 

o Quiosque de imprensa nacional e internacional; 

o Loja de câmbios; 

o Espaço de acesso à Internet; 

o Exposição permanente sobre o “Destino Porto” (centro de 

interpretação); 

o Interface de mobilidade; 

o Espaço para recolha temporária de bagagem; 

o Sala de Exposições temporárias; 

o Mini-auditório; 

o Cafetaria/Bar. 
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Com esta multiplicidade de funcionalidades, o Porto Welcome Centre 

centralizará e funcionará em lógica de rede com informação e serviços 

que hoje se encontram dispersos pela região (razão pela qual são difíceis 

de rentabilização).  

 

PORTO WELCOME CENTRE (Valências) 
 

 

 

O Porto Welcome Centre deverá assumir-se como ponto obrigatório de 

passagem para os que se deslocam ao AMP, ou de apoio aos que 

equacionem uma visita depois de serem atraídos pelo “Destino Porto”.  

 

Acresce que, esta última particularidade, confere-lhe uma posição 

privilegiada para que este equipamento se assuma como um ‘laboratório’ 

ESTRUTURA POTENCIAL PARCEIRO 

Posto de Turismo (Self-service 
e/ou com atendimento 

� Municípios da AMP 

Livraria 

� Livraria Almedina 
� Livraria Bertrand 
� Livraria Leitura 
� etc 

 
Loja de produtos da região e 
merchandising 

� Empresa privada 

Loja de câmbios � Empresa privada 

Sala de Exposições temporárias � Fundação de Serralves 
� Cooperativa Árvore 

Cafetaria/Bar � Empresa privada 
Mini-Auditório � Unidade de Gestão 
Central de reservas e venda de 
Bilhetes 

� Ticket line 
� Agência de Viagens 

Espaço de acesso à Internet � --- 
Quiosque de imprensa nacional e 
internacional 

� Empresa privada 

Espaço de recolha temporária de 
bagagem 

� Aluguer de Cacifos 

Exposição permanente sobre o 
“Destino Porto” 

� Universidade do Porto 
� Hélder Pacheco 
� Etc. 

Interface de mobilidade 
� Metro do Porto 
� STCP 
� CP 
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de análise e caracterização da procura, facilitando desde forma processos 

de ajustamento ao nível da oferta. 

 

O Porto Welcome Centre deve basear-se num modelo conceptual de 

funcionamento que assuma um perfil empresarial e de prestação de 

serviços. As suas funcionalidades devem ser desenvolvidas envolvendo 

parceiros que promovam a sua dinamização efectiva e concertada: 

 

A análise feita a espaços similares, e de sucesso como é o caso de Dublin, 

indicam que o espaço necessário para uma estrutura com estas valências 

(e instalação da sua Unidade de Gestão) deverá rondar os 1.000 m2. 

 

Em termos de recursos humanos poderá congregar, reorganizar e/ou e 

realocar pessoas actualmente dispersas por diversas entidades, e ainda 

acolher outros com competências específicas indispensáveis ao conceito 

de serviços a prestar no Porto Welcome Centre. 

• A localização do Porto Welcome Centre deverá ser considerada 

numa dupla perspectiva: 

o A sede com localização preferencial na «baixa» do Porto; 

o As “delegações” (com forte componente digital) instaladas em 

locais estratégicos (em parceria com entidades públicas e 

privadas: autarquias, operadores turísticos3, promotores de 

eventos4, aeroportos, etc.). Estas mini-estruturas podem 

assumir um perfil fixo ou móvel. Podem ainda estar instaladas 

no estrangeiro com carácter permanente ou temporário, 

designadamente junto de mercados de elevado potencial5. 

                                                 
3 Exemplos: Caves do Vinho do Porto e Cruzeiros do Douro. 
4 Exemplos: Casa da Música, FantasPorto,  
5 Exemplos: Cidades com voos low-cost directos para a cidade do Porto: Barcelona, Madrid, Valência, 
Bristol, Dublin, Liverpool, Londres, Bruxelas, Estocolmo, Frankfurt, Lyon (a partir de Abril/2008), 
Marselha, Paris, Basileia, Genebra, Pisa e Milão; Cidades de regiões cuja proximidade o justifique: 
Vigo, Santiago de Compostela e A Corunha. 
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WELCOME CENTRE VIRTUAL (PORTAL DO TURISMO) 
 

O Porto Welcome Centre deverá ter uma forte expressão na Internet. 

Nessa lógica, grande parte dos serviços e informações disponíveis ou a 

disponibilizar devem integrar um Portal de Turismo da AMP (Porto 

Welcome Centre Online) indo assim ao encontro da tendência actual 

para usar a Internet como um meio privilegiado para:  

� Informação e formação dos agentes de turismo; 

� Acesso a informação sobre os destinos; 

� Preparação das viagens dos turistas, dos visitantes e dos residentes; 

� Reserva e aquisição de serviços; 

� Venda de produtos. 

 

O portal deverá constituir-se como o formato digital do Porto Welcome 

Centre. Corresponderá aos mesmos objectivos, disponibilizando ainda as 

inúmeras funcionalidades próprias do universo digital, potenciando o 

imenso e crescente mercado acessível via Internet. 

 

 

ESTRATÉGIA DE MARKETING, VENDAS E COMUNICAÇÃO 
 

Finalmente, todo o desenvolvimento da actividade turística do Porto e da 

AMP deve assentar numa estratégia coerente de Marketing, Vendas e 

Comunicação que estruture a oferta da região enquanto destino. 

 

Esta estratégia apoiar-se-á na força da marca “Porto”, da qual 

beneficiarão todos os concelhos da AMP e, de forma indirecta, toda a 

região Norte do país. 
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A estratégia a adoptar assenta nos seguintes vectores: 

 

Formatação e Valorização da Oferta 

� Levantamento e qualificação dos elementos e dos recursos 
endógenos que constituem a oferta global da região. 

� “Desenho” do “Destino Porto” e seu posicionamento; 
� Reforço da marca “Porto”. 

 

Criação e Desenvolvimento de Elementos de Suporte 

� Desenho de modelo de gestão e organização; 
� Estabelecimento de uma Unidade de Gestão; 
� Estabelecimento de modelo e fontes de financiamento; 
� Criação do Porto Welcome Centre; 
� Criação do Portal de Turismo (Porto Welcome Centre Online). 

 

Organização da Acção 

� Desenho de modelo de gestão e organização; 
� Estruturação dos produtos turísticos da região; 
� Gestão e manutenção dos elementos de suporte; 
� Planeamento das acções a curto e médio prazo; 
� Estabelecimento de canais de distribuição; 
� Dinamização de Rede de Parceiros; 
� Produção e distribuição de conteúdos sobre o “Destino Porto”; 
� Comunicação regular da marca “Porto” e do “Destino Porto” (e suas 

múltiplas componentes) com públicos-alvo seleccionados. 
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> Anexos 

 

NOTAS DAS REUNIÕES DE BARCELONA6 

 

� Coerência de cada projecto com o todo é básica: se se pensa um 

projecto para o Estacionamento, então tem que estar coerente com 

o Modelo de Mobilidade. Primeiro há que discutir os modelos já que 

os modelos estão por trás de toda a definição. 

� Tudo é feito com base num estudo aprofundado sobre todos os 

dados disponíveis e não por estudos parcelares.  

� Num mercado com diversos e distintos segmentos de mercado, 

para cada destino e para cada marca deverá associar-se um 

«produto». Por exemplo: “Barcelona Golf e não “Barcelona”. 

� Cidade de férias e congressos no Inverno: Barcelona mudou nos 

últimos 10 anos, com 80% de ocupação média de hotelaria, com 

hotéis novos todos os anos; duplicou o número de hotéis e a taxa 

de ocupação continuou a crescer. 

� Barcelona não faz investimentos em publicidade convencional. 

Aposta em comunicação que lhe permita sair nos jornais e revistas 

com artigos. Aproveita a “boleia” da publicidade institucional da 

Catalunha. 

� A marca mais conhecida de todas é o Barcelona Futebol Clube (o 

Barça), pelo que o Turisme de Barcelona tem um protocolo de 

cooperação, principalmente para mercados mais afastados (Ásia, 

EUA, América do Sul).  

� Na Europa, quando o Barça joga na Liga dos Campeões, no dia 

anterior, no estádio, há uma apresentação do Turismo da 

Catalunha, e dos seus produtos (turismo desportivo) 

                                                 
6 Reuniões com Turismo de Barcelona (tipo “Turismo do Porto”) e Turismo da Catalunha (tipo “Turismo da 
AMP”) ambas entidades independentes. 
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� Barça acompanha o Turismo da Catalunha às feiras internacionais 

para vender a cidade. 

� Barcelona não possui um Welcome Center mas tem várias “oficinas 

de turismo”, a mais importante das quais é a de Palau Robert. 

� Viagens promocionais: quando se desloca em viagem de promoção, 

o Turisme de Barcelona vai, normalmente, acompanhado de 

empresários da Catalunha e de empresários locais, sempre com 

orientação comercial. 

� Relação com os Media Internacionais (TV, imprensa): realização de 

Press Trips em que são convidados jornalistas devidamente 

seleccionados. Usam ainda a negociação de “conteúdos com 

publicidade”. Não investem apenas em publicidade preferindo 

Comprar suplementos temáticos (ex. Suplemento «Viajes» no El 

País). 

� Outra acção importante é consubstanciada nos convites aos 

Operadores: 3 dias de tour pela Catalunha, em função de produtos 

específicos (ex.: Operadores de Turismo de Golf; Operadores de 

Turismo de Aventura, etc.  

� Taxa de repetição de visitas dos turistas à Catalunha é de 50%. 

Barcelona converteu-se numa visita anual para muitos europeus: 

uma vez com filhos, outra vez sozinhos. Principalmente devido às 

ligações low cost. 
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NOTAS DAS REUNIÕES DE DUBLIN 

 

� Dublin é uma cidade com cerca de 500 mil habitantes e é o centro 

de uma região de 1,2 milhões de pessoas, 40% das quais com 

idade inferior a 25 anos.  

� Apesar de não ter um património arquitectónico ou características 

paisagísticas que a diferenciem, Dublin contrariando a tendência de 

queda de visitantes na Irlanda, registou em 2005 um crescimento 

de 5% do número de visitantes e um acréscimo de 11% nas 

receitas globais de turismo, o que mostra o sucesso de uma 

estratégia para captar visitantes de classes superiores, focada na 

identidade e espontaneidade do Dubliners que os torna únicos – 

“Dublin, an emotional experience”. 

� O website premiado www.visitdublin.com teve, em 2005, três 

milhões de visitas que geraram vendas no valor de 7,5 milhões de 

euros.  

� O Dublin Pass registou mais de 500 mil euros de vendas de cartões 

e gerou adicionalmente 60 mil visitas a atracções da região. Este 

website é uma das principais fontes de receita que resultam 

sobretudo das comissões de reservas. 

� O total de 4,5 milhões de euros dos custos de exploração são 

cobertos pelo Governo apenas cerca de 1 milhão, uma parte do 

qual reverte para acções de divulgação de âmbito nacional, 

300.000 euros da Câmara de Dublin, 260.000 de subscrições dos 

associados e cerca de 3 milhões de receitas comerciais. Os custos 

de pessoal (efectivo de 130 pessoas) representam 64% do valor 

total. 

� A estratégia está definida de forma clara: estar focado na 

actividade comercial, trabalhar unicamente com os operadores 
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turísticos e com os media e não com os destinos de modo a não 

dispersarem as acções e os seus recursos.  

� No início definiram 10 cidades alvo que tinham dimensão e 

estavam a cerca de duas horas de ligação aérea directa a Dublin. 

Hoje procuram chegar a todo o mundo. 

� As companhias aéreas “low cost” foram e são fundamentais ao 

sucesso desta estratégia. 

� Desta estratégia resultou 4,5 milhões de visitantes anuais com 

uma permanência média de 4,7 noites (2,5 na Europa) e 50% de 

repetentes.  

� O número de quartos de hotel entre Janeiro de 2004 e Dezembro 

de 2005 cresceu 18% para o total de 16.277.  

� A taxa de ocupação cresceu 4% em 2004 para os 74%, sendo 95% 

dos turistas em férias procedentes de fora da Irlanda.  

� Dublin atrai não só turistas mas também deslocações de negócios, 

sendo que frequentemente os visitantes trazem companhia e 

prolongam a visita por mais um dia ou dois, apesar da quase 

inexistência de instalações para receber conferências com grupos 

até 200, 300 pessoas.  

� O desporto é também uma forte atracção turística: râguebi, 

corridas de cavalos, corridas de cães bem como grandes concertos 

de música. 

� Dublin Tourism é uma agência sem fins lucrativos apoiada pelo 

estado com mais de 1.300 membros todos agentes de negócio 

ligados ao turismo da região.  

� A divulgação é feita directamente (Internet, press releases, etc.): 

mailing lists de 45.000 pessoas e 20.000 media internacionais que 

alimentam quer com notícias e anúncios de eventos quer com 

histórias sobre Dublin e as suas gentes. Duas pessoas estão 

afectas em exclusivo à actualização desta informação.  
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� Para além destas informações e do website a Dublin Tourism edita 

uma única revista “DUBL!N™ our guide to the best”, com 600 mil 

exemplares de oferta gratuita pela hotelaria, restauração, etc. de 

Dublin e que rende 1 milhão de euros por edição. 

� O conhecimento das pessoas sobre Dublin é muito reduzido, 

mesmo nas principais origens como é o caso da Grã-Bretanha 

responsável por cerca de 50% dos visitantes. 

� Este desconhecimento obriga a uma actividade continuada de 

promoção e divulgação da cidade, sem excepções.  

� A Europa tem um peso maior na procura turística do que os 

Estados Unidos, destacando-se a França e a Espanha.  

� Origens mais distantes como a Austrália e a China começam a ter 

significado em resultado de campanhas de divulgação de Dublin no 

estrangeiro.  

� A título de exemplo foi referido que o Dublin Tourism, com 10 

partners, esteve recentemente durante 15 dias na Austrália, onde 

de forma sistemática contactaram todos os principais operadores 

turísticos e média australianos.  

� O Dublin Tourism Centre, com cerca de 1.000m² de área comercial 

e de escritórios é fundamental ao sucesso do Dublin Tourism. 

Instalado numa antiga igreja protestante que comprada há 10 anos 

e adaptada num investimento de cerca de 4 milhões de euros (um 

milhão de capital inicial, um milhão de fundos europeus, e o 

restante via empréstimo bancário) constitui hoje um local de 

orgulho da cidade e um ponto de convergência dos visitantes (um 

em cada três visitantes de Dublin passa pelo Welcome Centre). 

� A localização do Dublin Tourism Centre resultou da procura de um 

edifício com capacidade e notoriedade para receber o conjunto de 

serviços a disponibilizar aos visitantes nas três zonas de percurso 

pedestre (Trinity College zone; Viking zone; North Side of The City) 
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que foram identificadas como zonas preferenciais de utilização dos 

visitantes.  

� Estas zonas foram adicionalmente sujeitas a um conjunto de 

acções de valorização (marcação de caminhos, elaboração de 

mapas, colocação de placas, etc.) tendo resultado destas 

intervenções o reforço nestas áreas da oferta comercial e turística, 

e aumentado, neste círculo virtuoso, o número de visitantes. 

� No Dublin Tourism Centre, para além das informações turísticas, 

são vendidos bilhetes para eventos, espectáculos, tours, etc.  

� Há ainda um quiosque de câmbios e uma cafetaria. Os espaços 

comerciais destinados à venda de souvenirs são alugados, sendo as 

concessões válidas por 3 anos. Findo esse período é aberto novo 

concurso. Na zona de escritórios há também espaços alugados (no 

mesmo regime de concessão) a empresas de visitas guiadas, 

aluguer de automóveis, etc. Estes alugueres constituem também 

receita do Dublin Tourism.  

� O centro funciona 365 dias por ano e é complementado com alguns 

postos de turismo, um dos quais no Aeroporto 

� A construção do segundo terminal do Aeroporto de Dublin, a 

assinatura do acordo bilateral Irlanda-EUA com vista ao 

estabelecimento do regime “Open Skies” com início na Primavera 

2008 e a construção do National Conference Centre são 

desenvolvimentos previstos no curto prazo que visam o 

crescimento do volume de negócios associados ao turismo. 
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