RelatOrio de Atividades
2013

TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL

portoenorteTEm

RELATORIO DE ATIVIDADES
Ano 2013

1

Indice
Apresentagao

4

Objetivos Estrategicos

5

III. Eixos de AgAo
Estrutura Organizacional e TecnolOgica
Lojas de Turismo
Projeto da Rede de Lojas Interativas de Turismo

c)

6
7
7
7

Loja de Turismo de Santiago de Cornpostela

10

Loja de Turismo do Aeroporto Francisco Sá Carneiro

11

Plano Regional do Turismo

14

Procura Turistica do Destino - Monitorizacão

14

Gabinete de Apoio ao Investidor

15

GEP - Gabinete de Estudos e Projetos

20

IV. Estrategias de Marketing, Comunicacào e Imagem do Destino

21

Revista Porto e Norte

23

Comunicac5o Social

24

c)

WebSite

24

e)

Redes Sociais

25

Material Promocional

f)

Mapa Porto e Norte
V. Dinamizagão dos Produtos Estratêgicos e Produtos Complementares

26
27
35

Enquadramento Geral

35

Produtos Estrategicos

35

Turismo de Natureza

35

Turismo de SaCide e Bern-Estar

40

Touring Cu ltu ra I & Paisagistico

41

City & Short breaks

45

Gastronomia e Vinhos

46

Turismo Religioso

52

Produtos Complementares

3.
a)

Golfe

56
57
2

b) Turismo NSutico
VII. Conclusao

58
59

3

I. Apresentacâo

0 presente documento resulta do trabalho global de dinamizag5o do destino turistico,
realizado ao longo de 2013, nomeadamente, refletindo a implementagão dos objetivos
fundamentals e as linhas de ag5o preconizadas no respetivo "Plano de Atividades e
Orgamento" da Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal.
Influenciados por uma complexa conjuntura internacional, fruto de alguma turbulencia
politica, econOrnica e financeira no seio de alguns dos principals paises emissores e
recetores de turismo, corn reflexos no contexto europeu e, naturalmente, no nosso
pals, os resultados obtidos em 2013 traduzem claramente, por uma lado, a forte
dependencia de fatores cujo controle nos é alheio, servindo aqui de exemplo a crise
instalada num significative raimero de paises arabes da Africa e do Medio Oriente,
especialmente contaminados pela crise politica da Tunisia e do Egito e, por outro, o
facto de sermos cada vez mais urn destino europeu competitivo, reconhecido pela
simpatia do seu povo, pela diversidade da oferta e pela relagao prego/qualidade.
Alias, carateristicas as quaffs o Porto e Norte de Portugal esta indelevelmente ligado e
raz5o forte para que continuemos empenhadamente a apostar no extraordinkio
trabalho que a TPNP-ER esta a desenvolver em prol da promog5o turistica da região,
especialmente num momento em que todos os esforgos são poucos para corresponder
ao sucesso que o destino tern vindo a granjear e que devemos naturalmente estimular.
Foi naturalmente corn base no facto de acreditarmos no potencial do destino, no
esforgo que o tecido empresarial do territOrio esta a fazer para superar as dificuldades,
e ainda, face ao referido quadro conjuntural, tocado por alguma volatilidade dos
mercados turisticos, que procuramos redefinir estrategias, racionalizar verbas e
atividades, bem como, diligenciamos no sentido de encontrar alternativas de apoio,
corn o objetivo de facilitar a concretizagAo das awes inscritas no Plano de Atividades e
Orgamento de 2013.
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Nesse sentido, procuramos impiementar uma avaliagao reflexiva que sustentasse uma
pratica de qualidade, tendo como horizonte a realizagao dos principals objetivos,
atraves de um esforgo acrescido de engenharia financeira e da meihoria dos nossos
processos.
Face as exigencias de urn setor que é fortemente competitivo, acreditamos que
somente o desenvolvimento de uma cultura institucional baseada em criterios de
qualidade e revestida de urn espirito de constante exigencia de inovagao, permite criar
melhores condigOes para que seja possivel cumprir e fazer cumprir as metas definidas.
Deste modo, o trabaiho desenvoivido e cujos principios orientadores convergiram para
a prossecugao dos objetivos pre-anunciados em sede de Plano de Atividades, reflete
resultados bem visiveis ao nivel do desempenho turistico do Porto e Norte de Portugal,
enquanto destino turistico que continua em franca ascensao no panorama nacional,
nomeadamente, contribuindo naturalmente para que o Norte se posicionasse como a
regiao que mais cresceu em 2013.

II. Objetivos Estrategicos

Consubstanciamos os objetivos estrategicos definidos em sede de Plano de Atividades
para o ano de 2013 e que orientaram as nossas aches, tendo sempre como horizonte o
aumento da notoriedade e a consolidagäo do destino Porto e Norte de Portugal,
incluindo-o no pOdio dos principals destinos turisticos nacionais, nomeadamente,
atraves:
Da promogao de sinergias entre os diferentes agentes que atuam nas areasdestino;
Da criagao de condigiies para uma base sOlida de seguranga e confianga para o
investimento privado corn evidentes refiexos no fortalecimento do setor
turistico privado;
Da clara identificagao e valorizag5o da oferta;
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Da articulacào de estrategias locals, regionais e nacionais, em conformidade
corn a dinamica dos mercados;
Da implementag5o de uma filosofia de crescimento suportada numa estrategia
de organizagao dos produtos e dos mercados;
Do estudo atento de oportunidades de promogao dos produtos e marcas
regionais;
De uma renovada capacidade tecnica no sentido de obter e veicular informagao
suscetivel de ser utilizada pelas empresas turisticas da regi5o;
Da dotagao de massa critica para que se possa atuar de forma coordenada ao
nivel do territOrio;
Do apoio tecnico aos atores que operam no territOrio e do consequente
fortalecimento do setor empresarial da malha regional e das bases econ6micas
e socioculturais locals que o suportam;
Da dotagao de forga empresarial, interpretativa, aglutinadora e identificadora
dos produtos endOgenos;
Da participag5o efetiva do tecido empresarial da cadeia de valor na elaboragao
da politica regional;
Da coordenag5o entre os diferentes agentes, p6blicos e privados, que operam a
nivel regional.

III. Eixos de Acäo

Apresentamos aqui de forma sucinta o conjunto de awes implementadas ao longo de
2013, numa perspetiva de consolidagao do trabaiho em curso e que tiveram como
suporte os objetivos estrategicos referenciados:
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1. Estrutura Organizacional e TecnolOgica

Trata-se da base estruturante que se encontra devidamente desenvolvida e que
permite a TPNP - ER estar dotada de capacidade tecnica para apoiar o processo de
crescimento do Setor.
Neste sentido, destacamos o desenvolvimento da plataforma interativa
convenientemente enquadrada e suportada, garantindo adequados mecanismos de
consulta e a gest5o de informagão, em conformidade com os contados enviados
pelos diferentes parceiros, palicos e privados, bem como, com a especificidade dos
servigos turisticos a prestar.
Estamos assim a dar continuidade ao caminho que vimos seguindo ha já algum tempo,
permitindo situar o turismo numa importante narrativa — a das Tecnologias "limpas",
que desempenham urn papel de crescente valor de acordo corn uma abordagem
sustentével, baseada em mecanismos e ferramentas de cariz tecnolcigico, tendo como
principal objetivo o apoio ao turista que visita o destino Porto e Norte de Portugal,
oferecendo-Ihe o maior ntImero de experiencias e a possibilidade de descoberta da
oferta do territOrio, atraves de conteklos dinamicos e digitais, apelativos e orientados
para praticas ambientalmente responsaveis.

2. Lojas de Turismo

a) Projeto da Rede de Lojas Interativas de Turismo

Provando uma vez mais que a lOgica dos metodos convencionais de informagäo e
promog5o turistica efetuada aos balcOes de atendimento n'äo permite atingir os niveis
de eficiencia e eficécia desejados, o projeto das Lojas Interativas de Turismo mostra
ser o caminho correto para quem quiser acompanhar o dinamismo de urn setor que é
hoje absolutamente fundamental para a economia do pals, corn fortes reflexos ao
nivel do desenvolvimento regional. Neste sentido, e, de forma a potenciar o crescente
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aumento dos fluxos turisticos, a Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.R., em
parceria com as Camaras Municipais do territOrio, utilizando o know-how experiente
de empresas especializadas na area das tecnologias da informagao, continua a sua
aposta no alargamento de uma rede de lojas que mostra ser fundamental para dar a
conhecer e vender o potencial da oferta turistica que possuimos, apresentando-se
como uma ferramenta inovadora e diferenciadora, a nivel nacional e internacional.

Deste modo, no ambito de uma estrategia que teve o seu inicio com a abertura da Loja
de Turismo de Santiago de Compostela, seguida da Loja Interativa de Turismo do AFSC
e da candidatura igualmente desenvolvida, com o apoio do ON.2 e do Turismo de
Portugal, para a abertura que muito em breve se ira realizar do Porto Welcome Center
(investimento de 2.259.535,98€), ha ja neste momento 17 Lojas Interativas de Turismo
distribuidas pelo territOrio, de entre as quais 9 abriram em 2013, nomeadamente,
Arouca, Braga, Cinfaes, Espinho, Esposende, Felgueiras, Penafiel, Ponte da Barca e
Santo Tirso, ou seja, um conjunto de lojas que é parte de um total de 47 ja contratadas
e em fase de execugao.

Entretanto, refira-se que relativamente a esta rede de lojas estruturante, a TPNP-ER
tern, ainda, em curso dois outros projetos, corn o apoio do ON.2 e do Turismo de
Portugal, integrando toda a infraestrutura tecnolOgica, com plataformas e meios
tecnolOgicos comuns (investimento de 2 457 348,12€), bem como, os contetklos e
fardas para os recursos humanos das Lojas, apostando assim na imagem e identidade
de comunicacao comuns do Destino do Porto e Norte (investimento de 352 941,17€).

Complementarmente, apOs a fusão verificada no ambito do novo mapa das ERT's e a
abertura de uma candidatura especial por parte da CCDR-N, a TPNP-ER tern vindo a
trabalhar de forma estreita corn todos os aderentes, incluindo ja aqui mais 15
Municipios do Douro, as candidaturas para as obras de raiz e/ou adaptagão de espagos
fisicos, dando lugar ao alargamento desta importante rede de Lojas Interativas de
Turismo que estarao ao servigo do turista e dos empresarios dos Municipios do destino
Porto e Norte de Portugal, permitindo de modo muito especial: a otimizagao de acesso
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a informageo; a promogão privilegiada do destino e a valorizagäo econOrnica dos
recursos especificos e dos produtos estrategicos definidos no PENT que !he estao
associados; o desenvolvimento socioeconOmico e a excelencia turistica regional no seu
todo.

Entretanto, refira-se que em fung a- o da gestäo dos conteCidos que é efetuada pela
TPNP-ER em relag5o a plataforma interativa comum as Lojas Interativas de Turismo, foi
registado em 2013 urn total de 1507 insergOes de novos pontos de interesse no
diretOrio, dos quais foram publicados 1443, correspondendo a urn significativo
aumento de informageo disponivel para o turista.
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b) Loja de Turismo de Santiago de Compostela

Embora, tambern, por razties de ordem geografica, cultural e linguistica, a Galiza
constitui urn mercado estrategico para o Porto e Norte de Portugal,
fundamentalmente, pelo elevado fluxo de visitantes que representa. E, alias, por isso
mesmo, que no ambito da ag5o preconizada para o Mercado Interno Alargado, a
abertura da Loja de Turismo da TPNP-ER ern Santiago de Compostela, efetuada ern
Janeiro de 2010, mostrou ser uma inteligente aposta, nomeadamente, traduzindo-se
numa outra interessante "ponte" ern termos de cooperagão transfronteiriga da EuroRegiao Norte de Portugal/Galiza.
Situada estrategicamente numa das principais arterias pedonais, a 100 metros da
Catedral de Santiago de Compostela, este é urn espago privilegiado de promogäo e
venda dos produtos do territOrio Porto e Norte de Portugal que continua, n5o so a
acolher inUmeros turistas de variadas nacionalidades em busca de informagào (tendo
registado, no ano de 2013, urn total de 7 mil 531 turistas, corn especial referencia para
Espanha, Portugal, Alemanha, Franca, Italia, Brasil, EUA e Holanda), como é, tambern,
palco de variadas awes protagonizadas, tanto por agentes da cadeia de valor do
turismo, como por outros stakeholders do destino, corn especial relevAncia para o
conjunto dos Municipios da TPNP-ER, especialmente dirigidas aos Org5os de
comunicagao social.
Para alem disso, esta Loja de Turismo é, ainda, urn interessante espago de exposigao,
que tern vindo a ser invariavelmente utilizado por entidades pUblicas e privadas, tendo
registado urn significativo nOmero de awes ao longo de 2013, de entre as quais se
destacam, pelo seu impacto:
- A Feira de Doces Conventuais de Amarante, realizada em Abril;
- A Exposig5o de Artesanato de Vila do Conde, entre 19 de Julho e 3 de Agosto;
- As awes de promogao/exposig5o de Braga, nomeadamente: recuperagao do centro
histOrico, Semana Santa e Festa de S. João;
- 0 Mercado da Saudade de Braga, corn prova e venda de produtos, realizada em Set2;
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A exposigao de lentos de namorados de Vila Verde, promovendo o evento "Namorar
Portugal;
A Exposigao de presepios da artista vimaranense (Guimar5es) Fernanda Braga,
realizada entre 5 de Dezembro de 2013 e 8 de Janeiro de 2014.

c) Loja de Turismo do Aeroporto Francisco S6 Carneiro

Com urn movimento que em 2013 atingiu cerca de 6 milhOes e 500 mil passageiros e
galardoado, uma vez mais, corn urn prestigiante prernio internacional, posicionando-o
como urn dos tres principals aeroportos europeus, o Aeroporto Francisco Sa Carneiro
constitui indiscutivelmente a principal porta de entrada do Porto e Norte de Portugal.
Tanto pelo extraordinario desempenho que tern tido, como pela qualidade do seu
equipamento, esta é uma estrutura essencial para a atividade turistica no Porto e
Norte, razao pela qual se entendeu ser urn espago prioritario a ocupar no ambito da
estrategia de implementagao das Lojas Interativas de Turismo, dando assim origem a
primeira Loja Interativa de Turismo em territOrio nacional.
Fruto de urn projeto co-financiado pelo ON.2 (CCDR-N) e pelo PIT (Turismo de
Portugal, I.P.), a Loja Interativa de Turismo do AFSC, inaugurada em Junho de 2012,
que é simultaneamente urn espago de negOcio, acolheu ao longo de 2013 um total de
500.000 pessoas, das quais 212.373 foram atendidas de forma personalizada, o que
representa urn incremento de 24% comparativamente corn 2012, entre nacionais e
estrangeiros, corn especial destaque para os seguintes 10 mercados : Espanha, Franga ;
Reino Unido, Italia, Alemanha, Brasil, Holanda, Escandinavia, Sufga e E.U.A.

Para alem disso, este é urn outro espago privilegiado para a realizagäo de awes de
promogao e venda de produtos e do territOrio, que ao longo dos tempos tern vindo a
ser frequentemente dinamizado atraves da presenga de urn variado leque de agentes,
pUblicos e privados, corn especial destaque para os municipios, nâo so realizando
conferencias de imprensa, como efetuando exposigöes variadas, mostra e prova de
produtos de gastronomia e vinhos da regiao, e ainda, o local onde, pelo que de
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inovador a comunicagao desta LIT oferece, se tern realizado inUmeras visitas de
estudo, bem como, proporcionado formagao pratica/estagios a alunos de diversos
estabelecimentos de ensino, corn cursos de turismo de nivel medio e superior,
resultando em 2013 num total de 2.000 horas de formagao, distribuidas por 3
estagiarios do ISAG e 1 do ISMAI.

Assim, das awes realizadas em 2013, corn a participagao de 45 entidades Oblicas, 58
privadas e 9 estabelecimentos de ensino corn 167 alunos, destaque para as seguintes:

Pagos de Ferreira — "Investir no lugar certo": 25 de Janeiro a 3 de Fevereiro;
- Pagos de Ferreira — "Capital do MOvel": 3 a 5 de Fevereiro;
- Pagos de Ferreira — "Destino Capital": 5 a 17 de Margo;
Guimaraes/Rio Ave/Braga: 5 a 29 de Marco;
Pcivoa de Varzim: 18 de Margo;
Tomelo Cleo/ Bioapis/ Escorropichar/ Vimioso: 21 de Margo a 1 de Abril;
Trofa — Arte Sacra: 2 a 15 de Abril;
- Guimaraes by Gota Design: 16 a 21 de Abril;
Rota do Romanico — Workshop: 17 de Abril;
- Interioridades/Museu D. Diogo de Sousa — Braga: 20 de Abril a 19 de Maio;
- Oliveira de Azemeis: 0 Pao de UL: 9 de Maio;
- Penafiel — Agao Promocional dos recursos enclOgenos: 15 a 20 de Maio;
Yeatman/ Heranga Magna/Boombap: 16 a 19 de Maio;
- Santa Maria da Feira — "Imaginarius": 24 a 26 de Maio;
- Baia° — Promocao do PatrimOnio: 27 a 31 de Maio;
Valongo — Promocao do S. Joao / Bugiada: 11 a 17 de Junho;
Macedo de Cavaleiros: 1 a 2 de Junho;
- Termas a Norte — ATP: 3 a 9 de Junho;
- Santa Maria da Feira — Viagem Medieval: 29 Julho a 11 de Agosto;
1 2 Aniversario da LIT-AFSC/Langamento da Brochura generica do Porto e Norte de
Portugal em BRAILLE: 20 Junho 2013;
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Promogao do WTCC c/ participagao de Tiago Monteiro: Junho;
Baia° - BYONRITMOS - Festival da diversidade: 5 a 7 de Agosto;
- P. de Varzim - Festas de N a S 2 da Assungao e Feira Medieval: 12 a 19 de Agosto;
Douro —Semana promocional: 20 a 25 de Agosto;
Braga - Semana promocional da Associagao Comercial: 26 Agosto a 1 de Setembro;
Vila Nova de Gaia - Porto Wine Fest: 26 Agosto a 8 de Setembro;
Pagos de Ferreira / Tradigao e Inovagao: 2 a 5 de setembro;
Celebragao pela TPNP-ER do Dia Mundial do Turismo: 27 de Setembro
TITAN SUPboards/Campeonato Mundial de SUP (Stand Up Paddle): 5 e 6 de Outubro;
Trofa / Oporto Collection ClothesbyJirlio Torcato: Outubro;
Braga / Agao - Capital do Barroco; Bracara Augusta; Coragäo do Minho: Outubro;
Guimaraes / "Guimaraes Marca " (Babex, Cutipol, Herdmar; Jobarros, Sampedro,
Lasa, Lameirinho, Darita, 2Work4, IccLavoro, Luipex, Camport e Pe de Chumbo): 1 a 13
de Outubro;
Trofa / "Identidade": 14 a 21 de Outubro;
Porto e Matosinhos / Ntdm Specialized Tourism: 25 e 26 de Outubro;
Grupo Hoti Hoteis; Mercado Born Sucesso: 28 a 3 de Novembro;
- Espinho / "Professor Goul5o — Comunicar Espinho em Lingua Gestual": 8/9 Novembro
Espinho / Desistart Group: 11 a 17 Novembro;
- Espinho / 37 2 Edigao do CINANIMA: 13 a 15 Novembro;
Espinho / APC — Inst. Musicais "0 Fado, a Alma de urn Povo": 26 Nov 2 a 8 Dez2;
- Pagos de Ferreira / VIII Semana Gast. do Capao a Freamunde: 5 de Dezembro;
- Santa Maria da Feira / "Terra dos Sonhos": 9 a 16 de Dezembro
- Barcelos — Exposigao de Presepios de Joao ferreira e Irm5os Baraga: 10 De g a 6 Jan9
Viana do Castelo / Solar de Merufe — "Sustainable Wine Tourism": 17 a 23 Dezembro
- Montalegre — SABOREARTE II: 21 e 22 de Dezembro
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Plano Regional do Turismo

Corn base na Ultima Revisäo do PENT - Plano Estrategico Nacional de Turismo Horizonte 2015, bem como, da integragao do Douro na TPNP-ER, e, tendo como
lobjetivo a elaboragao de urn documento de reorientagäo da nossa estrategia,
apostamos na continuidade dos estudos que temos vindo a efetuar para a elaboragào
de urn "Plano de PromogAo e Marketing", cujo primeiro

draft foi apresentado em

Novembro de 2013 ao "Conselho de Marketing da TPNP-ER" para anelise, o que
significa urn outro esforgo para a obtengào de urn valioso instrumento de trabalho
para o desenvolvimento turistico do Porto e Norte de Portugal e a executar se possivel
ao longo dos prOximos anon, permitindo valorizar sectorialmente o potencial regional,
corn vista a consolidar o Porto e Norte de Portugal como um dos principais destinos
turisticos nacionais.

Procura Turistica do Destino - Monitorizacâo

processo de Monitorizag5o da Procura Turistica do Destino Porto e Norte de
Portugal tern decorrido, no ambito da parceria estabelecida corn o IPDT (Instituto de
Planeamento e Desenvolvimento do Turismo) e o Aeroporto Francisco Se Carneiro,
tendo como foco de abordagem o estudo do perfil dos turistas que visitam o Porto e
Norte de Portugal e que deixam o destino via Aeroporto Francisco Se Carneiro/Porto.
Estes dados mostram ser fundamentais no sentido de definirmos e comunicarmos
estrategicamente o posicionamento da marca Porto e Norte TEM reforgando a sua
diferenciagao e notoriedade, ern segmentos da procura turistica bem definidos.
Constituem naturalmente indicadores da qualidade do Destino Turistico Porto e Norte
de Portugal, na perspetiva dos seus principais utilizadores, ou seja, os Turistas. Para
alem disso, revela-se de suma importancia avaliar a relagão entre a qualidade
percebida, o grau de satisfagao, a intengào de recomendarem e de repetirem a sua
experiencia de ferias no destino turistico, permitindo-nos aqui dizer que os resultados
14

do estudo sa"o mesmo bastante entusiasmantes, ao refletirem uma tendencia cada vez
mais favoravel, por parte da maioria dos turistas.

Formacâo e Qualificacâo dos Recursos Humanos
Dando continuidade ao trabalho que reflete a importancia que sempre atribuimos
Formagäo e a Qualificagäo dos Recursos Humanos, e, tendo em consideragao que este
é urn vetor fundamental da missäo da Entidade Regional de Turismo, participamos
ativamente ao longo de 2013 em diversas awes, tanto em parceria corn o Turismo de
Portugal, como corn instituigaes de ensino, de nivel medio e superior, detentoras de
diversos cursos na area do turismo e da gestão hoteleira.
Deste modo, entendemos que a aposta na formagao é urn fator determinante para a
qualidade dos servicos e estrategico para o sucesso do destino Porto e Norte de
Portugal, que tern vindo a afirmar-se cada vez mais em termos de competitividade,
provando-o inclusive, e nunca é demais dize-lo varias vezes, o facto de ter sido o Norte
a regiäo que mais cresceu em 2013.

Gabinete de Apoio ao Investidor
I ntroducâo
Tendo como objetivo incentivar o investimento e apoiar o mais possivel o tecido
empresarial do territOrio, a TPNP-ER continua a desenvolver aches diversas de
informagao e presta atendimento personalizado, atraves do Gabinete de Apoio ao
Investidor, contribuindo deste modo para a melhoria da oferta dos equipamentos e da
qualidade dos respetivos servigos turisticos, no destino Porto e Norte de Portugal.
E hoje urn facto incontestavel que o turismo tern vindo a afirmar-se como urn dos

setores mais dinamicos da economia nacional, registando urn sucessivo crescimento
dos seus principais indicadores, razao pela qual se reveste da maior importancia
potenciar o que para nos pode representar uma enorme mais-valia, tanto em prol da
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melhoria dos niveis da qualidade de vida de quern ca vive, como das condigefies de
quem nos visita.
Assim, em defesa da qualidade no turismo e de uma crescente preocupagao corn o seu
desenvolvimento sustentavel, o apoio que temos vindo a prestar atraves do GAI aos
diferentes agentes da respetiva cadeia de valor, pretende, simultaneamente,
contribuir, nào so para a salvaguarda do ambiente e dos recursos naturais, numa
perspetiva de crescimento econOrnico duravel, como criar o maxim° de condicties para
que sejamos, cada vez mais, urn destino verdadeiramente competitivo.
No fundo, a nossa estrategia visa o sucesso de urn desenvolvimento turistico que va ao
encontro da necessidade de sustentabilidade dos destinos, que passa necessariamente
por uma politica de planeamento integrado, em articulag5o corn todos os setores
socioeconOrnicos, contando corn urn crescente envolvimento das populagOes, levandoas a participar nos efeitos positivos gerados pela atividade nos pianos econOrnico,
social e cultural, nomeadamente na criagao de emprego e na melhoria dos niveis de
qualidade de vida.
E deste modo que o Gabinete de Apoio ao Investidor da TPNP-ER tern orientado a sua
atuagao, em funcao da qual desenvolve as suas atividades, tais como:

Atendimento
Ao longo de 2013, foram efetuados cerca de 278 atendimentos a empresarios e
potenciais investidores de projetos na area do Turismo (DelegagOes de Guimatles e
Braganca).
Do atendimento efetuado, e possivel dividir percentualmente os pedidos de
informagao, da seguinte forma: Incluindo reunities presenciais e atendimento
telefOnico (cerca de 50%): Sistemas de apoio financeiro — 78%; Projetos/Licenciamento
— 20%; Legislagao Turistica — 2%.

Vistorias
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Relativamente a vistorias e pre-vistorias de orientagão de neg6cio, as mesmas dizem
respeito a 67 projetos de Turismo. Deste nCimero podemos dividir as vistorias da
seguinte forma: 50 Empreendimentos Turisticos e 17 de Turismo no Espago Rural.
Incentivo ao investimento
Pela ag5o direta da atividade desenvoivida é possivel afirmar terem sido motivados
Arios investimentos que se encontram em fase de elaboragao, relativos a projetos de
arquitetura, alguns dos quais em processo de licenciamento municipal, e outros em
piano de candidatura a apoio financeiro no valor previsivel de 250 milhOes de euros.
De realgar que apesar de se destacarem estes investimentos, o servigo de apoio ao
investidor tem acompanhado outros projetos que tem vindo a desenvolver-se desde
entao e que, embora nao referenciados aqui, correspondem, a uma parte significativa
do acompanhamento efetuado em servico externo junto dos promotores, arquitetos e
equipas de consultoria.
Acompanhamento de projetos
Porque uma das fund es do GAI é o de servir de interlocutor entre a tutela e os
privados, foi naturalmente dada continuidade ao trabalho de acompanhamento de
projetos junto do Turismo de Portugal IP, das autarquias e da CCDR-N.
Participagâo e Organizacâo em Congressos, SeminSrios e Workshops
SessOes de informag5o e esclarecimento sobre os "Sistemas de Apoio Financeiro para
Turismo — QREN Quadro de Referencia Estrategico Nacional, nomeadamente: Em
Lamego e Arouca, nos dias 16 e 17 de Janeiro respetivamente;
Sessao dirigida a alunos finalistas dos cursos de "Tecnicas de Restauragäo e Bebidas"
"Tecnicas de Cozinha e Pastelaria", a convite da EHT do Douro/Lamego, numa
abordagem aos "Sistemas de Apoio Financeiro para o Turismo" — dia 9 de Abril;
Sessao de esclarecimento sobre a reconversao do alojamento turistico existente em
"Alojamento Local", realizada no Salk) Nobre da CM da POvoa de Varzim, dirigida a
empreskios do concelho - dia 30 de maio;
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- Sessao sobre "Turismo Equestre" e o "Manual de Boas Praticas para Turismo
Equestre", realizada no auditOrio da ESA de Ponte de Lima, no dia 31 de maio;
"I Jornadas de Turismo na Regiao do Baixo Tamega", realizadas na Escola Profissional
Agricola de Marco de Canavezes - dia 14 de junho;
Sess5o sobre os "Sistemas de Apoio Financeiro para o Turismo, alternativos ao
QREN", realizada na POvoa de Lanhoso - dia 17 de Julho;
Sessao sobre "Turismo de Natureza — Oportunidades e desafios", realizada no Sala°
Nobre do Municipio de Arouca, no ambito da preparagao da "Elaboragao de
Documento Estrategico e Preparag5o de Candidaturas ao QREN 2014-2020: 1 2 reuni5o
intersectorial" da AMTSM - dia 12 de Setembro;

Conferencia "Vale de Cambra — Embrace your Future", realizada no Centro Cultural de
Macieira de Cambra - dia 13 de Setembro;

- "I Encontro Luso-Galaico de Turismo: A Euroregiao Norte de Portugal-Galiza, que
sinergias de futuro?", realizada nas Caves Calem, em VN Gaia - dia 12 de julho;

Workshop "Como Vender o Meu Hotel — Canais de promogào, comercializagão e
venda", realizado no Hotel de Guimaräes, corn a presenga do Turismo de Portugal, da
Associagao de Hotelaria de Portugal e a Guestcendric/Portugal, inserido num roadshow que o Turismo de Portugal realizou por cada uma das ERT's.

Organizagao de urn conjunto de conferencias sobre "Sistemas de apoio ao emprego
no Turismo" nas seguintes datas e localidades: Dia 8 de Maio — Porto/Fundagão
Antonio Cupertino de Miranda; 9 de Maio — Vila Real/Biblioteca Municipal Dr. Julio
Teixeira; 15 de Maio — Braga/Museu de Arqueologia D. Diogo de Sousa; 16 de Maio —
Viana do Castelo/AuditOrio da TPNP-ER. De referir que ern todas as conferencias
estiveram presentes as seguintes entidades: CCDR-N — Comissao de Coordenag5o e
Desenvolvimento Regional do Norte (SIALM — Sistema de Incentivos de Apoio Local a
Micro Empresas); IPDJ — Instituto Portugues do Desporto e Juventude (Sistemas de
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Apoio ao Emprego Jovem); IEFP - Instituto do Emprego e Formag'So Profissional
(Medidas de Apoio ao Emprego); APTP — Associagao de Profissionais de Turismo de
Portugal (Os Perfis Profissionais do Turismo corn Potential);

Participag5o no "Concurso de Saltos Internacional", no Centro Hipico Irma° Pedro
Coelho, Areias de Vilar, Barcelos — de 9 a 12 de maio;
Participacao no jtjri de provas de aptidâo profissional nos seguintes locais: EP Amar
Terra Verde, cursos de "Cozinha" e "Mesa e Bar", no dia 18 de julho e Curso Tecnico de
Turismo, do agrupamento de Escolas do Cerco (Porto).
Participagäo no "Concurso de Saltos Internacional", realizado no Centro Hipico Irmo
Pedro Coelho, Areias de Vilar, Barcelos — 12 a 15 de setembro;
Co-organizagäo (no ambito da logistica e protocolo), da primeira Sessão Pirblica do
Turismo de Portugal, de uma serie de 7 sessOes (uma por cada NUT II, incluindo
Madeira e Acores), sobre "0 Financiamento da Atividade Turistica", realizada na
Alfandega do Porto — dia 30 de setembro;
Participacao na XVII Feira da Caga e VII Feira do Turismo levada a cabo pelo municipio
de Macedo de Cavaleiros e pela Federagäo das AssociagOes de Cagadores da 1 @ Regiao
Cinegetica;
Participagäo na implementagao da Carta de Desporto de Natureza nos Parques
Naturals de Montesinho e Douro Internacional;
Pareceres

Ao longo de 2013, foram acompanhados varios pedidos de declaragao de interesse
para o turismo, nomeadamente: Silveri° e Susana Liberal, Lda. - "Fisherman &

Friends"/P. Varzim; Aveleda, SA — "Enoturismo Aveleda"/Penafiel; Quinta da Boeira —
Arte e Cultura, Lda. — "Portugal In a Bottle"/Vila Nova de Gaia; INDAGATUR, Lda. —
"Montanea — turismo activo"/Fafe.
Para alem disso, foram emitidos dois pareceres de conforto — urn destinado ao Resort,
Aparthotel & SPA de 5* para Amarante e outro destinado a Instalagäo de uma torre
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para a pratica de desportos de aventura, na area envolvente ao Complexo Florestal da
Veiga, freguesia de Bucos, Concelho de Cabeceiras de Basto.
Projetos finalizados
- "Manual de Procedimentos Administrativos para a instalacâo de Empreendimentos
Turisticos". Pretende-se corn este manual proporcionar aos potenciais investidores no
sector do turismo um conjunto de informacties Citeis e orientadoras que permitam
uma aproximag'ao efetiva entre o investidor e a administracao central e regional que
tutela o setor.
Projetos em desenvolvimento (iniciados em 2013)
- "Manual de Procedimentos Administrativos para a instalacâo de Estabelecimentos
de Restauracâo e Bebidas". Pretende-se corn este manual proporcionar orientacao
para o investidor neste subsetor do Turismo, de forma a implementar urn projeto de
qualidade, cumprindo os passos normativos.
- Manual de Procedimentos Administrativos para a criacäo e instalagao de uma
empresa em Portugal (na area do Turismo). Este documento abarca dois pUblicos-alvo
— o investidor nacional e o investidor estrangeiro. Pretende-se orientar de forma clara
e inequivoca todos os passos a dar na criacao de uma empresa em Portugal para a area
do Turismo.

7. GEP - Gabinete de Estudos e Projetos

Introducâo
Ao longo de 2013, o "Gabinete de Estudos e Projetos" desenvolveu atividades no
ambito das candidaturas apresentadas e aprovadas no QREN (ON.2) e no PIT (Turismo
de Portugal), nomeadamente corn a apresentacao de pedidos de pagamento,
relatOrios finais e anuais de execucao, incluindo entre estes as operacCies que integram
o projeto das Lojas Interativas de Turismo do Porto e Norte, ja atras referenciadas.
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Projetos acompanhados:
Criacâo do Centro de Formacâo Turistico-termal e de Investigacâo da Agua
A TPNP-ER tern vindo a cooperar corn a criacao do Centro de Formagäo de Turismo
Termal para a Investigaceo da Agua, desenvolvimento de formaceo de qualidade,
investigaceo e promo0o como destino de Sa6cle e Bem-Estar na regiao Galiza-Norte
de Portugal, de forma a converter esta euro-regiao numa referencia dos SPA do sul da
Europa, formando profissionais altamente qualificados e desenvolver investigageo
pioneira em recursos naturals de agua. 0 projeto desenvolver-se-6 ate 30 de junho de
2014, corn apoio do POCTEP.
Festival do Norte
No ambito dos grandes eventos do Porto e Norte, foi levada a cabo pela TPNP-ER a 2 P
-EdicaoFestvlNr(2013),mpaceiornqutMps(Gimare,
Santa Maria da Feira, Valongo e Espinho), resultando em eventos de enorme interesse
e mediatismo, realizados no ambito de apoio as ind6strias criativas do ON.2, corn uma
comparticipagao de 85%, num investimento global de 1 377 440,00 Euros.
Os referidos eventos, ocorreram entre Junho e Setembro, apelando a criatividade e ao
envolvimento de jovens talentos, procedendo de modo especial a promocao dos
valores patrimoniais e outros recursos end6genos das respetivas localidades, corn
especial enfoque para as zonas histOricas, ou mais emblematicas, onde foram
desenvolvidos interessantes projetos performativos, com especial ligacâo ao
riquissimo patrimOnio imateria I do destino Porto e Norte de Portugal.

IV. Estrategias de Marketing, Comunicacâo e Imagem do Destino

Introducâo
No ambito das estrategias de "Marketing, Comunicacao e Imagem", as atividades
realizadas ao longo de 2013, refletem os objetivos definidos em sede do respetivo
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Plano de Atividades. Para o efeito, todo o trabaiho desenvolvido foi estruturado em
campos de agão e atividades de indole transversal e direcionou-se no sentido de
conferir uma crescente importancia institucional a Turismo do Porto e Norte de
Portugal, E.R., enquanto plataforma de diversificadas sinergias com os parceiros
nacionais, regionais e locals no ambito da qual a associagao da logomarca
PORTOENORTETEM constitui um elemento diferenciador de comunicagao e imagem do
destino.
Assim, imbuidos deste espirito, foi promovido um vasto conjunto de eventos, parcerias
estrategicas e definidos pianos concretos de comunicagao com reflexos
manifestamente positivos na projegao das awes, realizadas em estreita colaboragao
com os municipios, parceiros e agentes econOmicos da cadeia de valor do Turismo.
Promoveu-se a participagao em diversas feiras de turismo com espagos privilegiados
de promogao turistica junto de profissionais e p6blico em geral, com uma crescente
envolvancia dos municipios e dos agentes econ6micos atraves de uma aposta
crescente na inovagâo e no design de novos produtos e servigos, no sentido de
alcangar novos niveis de competitividade.
Ao nivel da Comunicagao Social e apoio mediatico, foi desenvolvido urn estreito
relacionamento corn os media, permitindo gerar canals de comunicagao que
potenciaram um leque diversificado de noticias, constituindo um reforgo muito
positivo.
Neste dominio, evidenciou-se a concegao e desenvolvimento de conte6clos, de acordo
com a politica de promogao seguida pela TPNP-ER, com vista a participagao da Diregao
em diversos eventos, congressos e presenga nos meios de comunicagao social,
renovando mecanismos de interface com reflexos manifestamente positivos para a
afirmagao turistica da regiào.
No ambito dos Postos de Turismo/Lojas de Turismo, é de referenciar o permanente
dialog° com os municipios, assim coma o conjunto de awes, visitas educacionais,
definigao de circuitos turisticos e acompanhamento de grupos em visitas organizadas,
promogao de eventos e apoio aos agentes econOmicos do setor do turismo.
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Destaque, ainda, para o consider6vel ntimero de protocolos assinados corn parceiros
estrategicos e corn instituiglies de ensino superior, profissional e secundario visando a
realizacao de estagios, assim como o desenvolvimento de trabalhos academicos de
cariz cientifico na area do turismo.
Ao nivel do material promocional, foi atualizado e produzido o Guia do Alojamento,
Mapas do Porto e Norte de Portugal, Brochura Generica em braille e outras
publicacöes de cariz turistico em parceria.
As Redes Sociais e o WebSite foram incrementados atraves de urn reforco da
informacao/divulgag5o, no sentido de conferir maior visibilidade a marca.
Trabalhou-se em estreita colaborag5o/coordenag5o corn o Gabinete de Apoio ao
Investidor atraves da emissäo de pareceres, declaracties de interesse para o turismo,
informagao e apoio tecnico aos empresarios e realizacao de diversas awes de
informag5o/divulgagao junto dos municipios corn reflexos positivos junto do tecido
empresarial e na captagao de novos investimentos.
Tendo como base de construgäo a metodologia de awes apresentadas para o ano de
2013, sustentadas numa proposta-base de candidatura no ambito da promog5o
turistica articulada Superiormente e trabalhada em conjunto com os responsaveis dos
Produtos Estrategicos no ultimo trimestre de 2012, cujo enquadramento/execugâo
nao foi possivel no ano de 2013, foi dada continuidade, numa perspetiva de
consolidag5o, a urn conjunto de awes diversas, assim como foram concretizadas novas
awes de promocao corn base em parcerias estrategicas, que permitiram a melhoria do
posicionamento e a notoriedade da marca.
Assim, passamos a elencar os eixos de gait) mais relevantes que permitiram
consubstanciar a comunicag5o e a promogäo da regiäo e dos seus produtos a todos os
intervenientes na cadeia de valor do turismo.
a) Revista Porto e Norte

Afirmando-se como urn relevante documento criativo, potenciador da comunicagao
interna e externa, foram mensalmente trabalhados conteUdos, que permitiram
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fomentar sinergias corn os parceiros, constituindo valor acrescentado para este
importante veiculo de comunicacao, promovendo em escala e de forma devidamente
articulada os principals eventos da regiao.
Comunicacao Social
Dada a credibilidade e a eficacia que a ComunicagAo Social revela na transmissAo de
mensagens ao grande palico, esta revela-se como uma das ferramentas privilegiadas
para gerar o reconhecimento da marca.
Assim, tal como se referiu anteriormente, o relacionamento corn os media, foi
trabalhado de forma continua e consistente, permitindo gerar canais de comunicagão
devidamente articulados e originando urn leque diversificado de noticias.
Clipping 2013 I Nilmero de noticias — 1820; Meios de comunicagào que se destacam:
Correio do Minh° I Diario do Minho I Porto Canal Publituris I Jornal de Noticias (online
/edicao impressa); destaque especial para os seguintes temas: Gastronomia e Vinhos I
Bolsa de Turismo de Lisboa I Turismo na RegiAo I Turismo Religioso I Lojas de Turismo
I Parcerias-projetos.
WebSite
Considerando que a WEB se evidencia como uma das mais influentes formas de
promover o turismo, privilegiamos uma atualizacAo permanente do nosso portal que
assume uma importancia crescente no Ambito da comunicagAo e posicionamento da
TPNP-ER em termos promocionais e de informagäo turistica. Neste sentido, foi
desenvolvido urn trabalho continuo e de proximidade corn os nossos parceiros,
visando a atualizacao de informagão e a divulgagào de eventos.
Destaque para o trabalho que foi desenvolvido corn os municipios visando o apoio
tecnico, awes de sensibilizagão e a consequente atualizacAo das categorias do
alojamento turistico, de acordo corn a legislagao em vigor o que resultou num trabalho
muito rigoroso e na atualizacAo da informagäo nos prOprios WebSites e outros
suportes comunicacionais dos municipios, permitindo dispormos de urn mesmo nivel
de informagao corn as unidades de alojamento devidamente atualizadas no website
www.portoenorte.pt
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Plataforma Interativa
No ambito das diferentes awes de promogao e participagao em feiras do setor do
turismo, foram promovidos contatos corn diversos municipios e agentes econOmicos
que permitiram incrementar conte6dos na plataforma interativa, os quaffs foram,
amplamente divulgados nos diversos eventos em que participamos, proporcionando,
deste modo, a promoCao da regiao como urn todo.
Redes Sociais
Trata-se de uma presenga marcante traduzida numa forma de comunicagao
extremamente poderosa, facilitando uma aceleragao e ampliagâo da transmissäo das
ideias e da absorg'ao de novos elementos. Permite urn acompanhamento pr6ximo das
atividades da Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.R. em geral, e dos Produtos
Estrategicos e Complementares, em particular. Neste sentido, incrementamos a
participagão nas Redes Sociais atraves do constante envolvimento dos nossos
parceiros e da permanente atualizagào atraves da disponibilizagào de conte6dos
especificos e eventos organizados e promovidos em parceria corn os municipios do
Porto e Norte de Portugal.
Deste modo, tal como se pode constatar no quadro seguinte, houve urn crescimento
constante no ralmero de seguidores:
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Ano 2010

Ano 2011

Ano 2012

Ano 2013

Diferenca Percentua I
2013/2012

Warner° de Gostos

5 470

10 136

15989

24003

50,12%

Gostos Novos
Femi ni no
Sexo
Masculino

5 833

5 127

5853

56%

57%

9910
57%

69,31%

54%
42%

42%

42%

42%

Faixa etaria

25 - 34

25 - 34

25-34

25-34

4824
132

8860
276

13885
378

22799
624

196

444

1188
441

Facebook

Gostos
por Pais

Portugal
Es pa nha
Brasil
Franca
Lisboa

106
4296

Porto
VN Gaia
Gostos
por
Cidade

Gostos
por
idioma

871

1257

1954

2445
423

3442
647

5488

Braga

1056
913

Ma ia

694

Guimaräes

508

Via na do Castelo
Matosinhos

489
451

Coimbra

380

Aveiro
Portugues

339

Ingle's
Frances

Visua I izagOes de
publ icaceies
Opinião sobre publicacães

64,20%
65,08%
167,57%
55,45%
59,44%
63,21%

8 275
1 193

12811

23023

79,71%

1585

40,06%

171

239

2220
446

365 709

2436623

2166050

2244322

3,61%

4 792

8995

15604

23922

53,31%

4 447
618
126

86,61%

f) Material Promocional
A conce0o e produc5o de materials revestem-se da major importSncia, sendo
fundamentals para as diversas awes de cariz promocional, tecnico e informativo.
Assumem, ainda, uma especial importancia no sentido de dotar os Postos de Turismo e
as Lojas de Turismo de suportes informativos direcionados para o turista que visits a
regi5o.
Guia do Alojamento Turistico
Edigao de um Guia de Alojamento atualizado que consubstancia toda a informagäo
turistica necessaria para uma adequada promogao da qualidade da oferta de
Alojamento Turistico. Direciona-se no sentido de promover os Empreendimentos
Turisticos da regi5o visando suscitar a decis5o da aquisigão dos respetivos servigos;
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construir uma imagem da oferta de alojamento da regiao, de acordo corn as
caracteristicas e corn o pilblico-alvo; promover a oferta da regiäo junto de Operadores
Turisticos e Agentes de Viagens, conducente a sua inclusao em packages turisticos.
Mapa Porto e Norte
Reedig5o do Mapa do Porto e Norte de Portugal corn indicagão das principals redes
viarias, munidpios que integram a Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de
Portugal e contactos institucionais.
Brochura Generica em Braille
No ambito do protocolo assinado corn a ACAPO (aquando do I Aniversario da Loja
Interativa de Turismo do Aeroporto Francisco Sá Carneiro) foi langada a brochura
generica "Unico Destino" em braille, no sentido de privilegiarmos a disponibilizagao de
informagAo turistica eficiente e acessivel a todos os cidadaos, garantindo a igualdade
de oportunidades a todos os que pretendem conhecer a oferta turistica da região corn
repercuss6es no seu grau de satisfagao atraves de uma adequada interag5o,
identificagao e envolvimento corn a marca PORTOENORTE

TEM.

Brochura Especial Portugal - Mercados Brasil I Angola I Russia — Abreu On-line
Colaboragão e insergäo de separador da regráo na brochura de Portugal da Abreu on
line para os mercados: Brasil, Angola e RLIssia distribuida ern todas as Agendas Abreu
no Brasil e em todos os Operadores e Agendas que trabalham corn a Agenda Abreu no
Brasil e que vendem ferias atraves do sistema Abreu Online. Esta promogao reveste-se
da maior relevancia considerando que a Abreu Online (que Integra o Grupo Viagens
Abreu S.A. (uma das principals e mais bem sucedidas ag8ncias de viagens na 'nth:Istria
de viagens e turismo) se afirma como uma das mais prestigiadas empresas ewholesaler na Europa, gozando de forte reputagào por prestar aos seus clientes urn
excelente servico em termos de qualidade/prego, de acordo corn elevados padr6es de
qualidade, aliado ao use de tecnologias criativas.

Revista Plural & Singular — edicâo dedicada ao Turismo Inclusivo
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A TPNP-E.R. em estreita colaboracao corn a Revista Plural & Singular, participou no
artigo de capa de uma edicao dedicada ao Turismo Inclusivo, assim como, na
apresentagao de propostas de ferias acessiveis a todos os cidadaos e suas familias para
o Verao de 2013.
Para o efeito, foi desenvolvido todo urn trabalho de parceria corn os municipios e
parceiros estrategicos do qual resultou um manancial de conteCidos e imagens alusivas
a espacos, facilidades, atividades, unidades de alojamento turistico acessiveis e
sugest6es de destinos acessiveis corn especial incidencia em praias acessiveis,
publicacOes/informagao turistica eficiente e acessivel, projetos vocacionados para a
inclusao social que foram amplamente divulgados na Revista Plural & Singular.

Outros
Destaque, ainda, para a colaboracao em diversos roteiros e guias turisticos atraves da
disponibilizacao/atualizacao de contaidos e de imagens como é o caso de reedicao
"Minho em Mil SugestOes" (DIRENOR) e Dorling Kindersley Travel Guide Portugal (urn
dos guias turisticos mais vendidos no Mundo).

Visitas Educacionais, Fam Trips e Press Trips
Foi realizado urn divers() conjunto de Visitas Educacionais, apoiadas algumas vezes
pelos Postos e Lojas de Turismo, permitindo urn acolhimento personalizado e a
divulgagäo das principais especificidades turisticas dos respetivos municipios.
Destaque, ainda, para outras visitas educacionais, acompanhamento de jornalistas e
operadores turisticos, cujas especificacOes estao refletidas neste documento no
ambito das awes que se encontram cronologicamente sistematizadas.

Campanhas de Promocâo
Foi dada continuidade a campanhas de promocao que se revestiram de grande
sucesso, assim como foram realizadas novas campanhas de promocao corn parceiros
estrategicos como, por exemplo, a Associagao Comercial de Braga, a Associacao de
Comerciantes do Porto, a CaetanoBus e os municipios da regiao que se revelaram
como uma grande mais-valia para todos os envolvidos.
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Documentg rios / Campanhas de TV
Realizou-se urn filme promocional em parceria corn o Turismo de Portugal e a NI corn
grande projecäo mediatica inserido na campanha "Escolha Portugal" e varios outros
documentarios para a Televisa- o Japonesa. Destaque, ainda, para o apoio a diversos
documentarios, como por exemplo, "TradigOes — Retalhos da Vida de urn Povo" — SIC
Noticias e SIC Internacional.
Foram, ainda, potenciados contatos entre a Produtora Shineiberia e os Municipios da
regrao, permitindo a divulgagào de eventos e especificidades turisticas no programa da
SIC emitido semanalmente, ao Domingo a tarde, "Portugal ern Festa". Destaque, ainda,
para as sinergias promovidas corn o Porto Canal e corn a RTP, dando visibilidade
mediatica a eventos promovidos pelos municipios, assim como programas sobre
gastronomia, promovidos ern parceria corn a Televisa- o e Radio Galega.

Apoio a Eventos Desportivos com relevancia Turistica

FIFA Beach World Cup 2015 — Aprovacão de Candidatura
A TPNP-ER, no ambito da sua crescente afirmagao como Destino Turistico de
Excelencia, continua a apoiar os eventos desportivos como estrategia de
desenvolvimento de primeira grandeza, decorrente do mediatismo e notoriedade que
representam para o pals e para a regiao.

Alias, estes podem mesmo constituir um precioso meio para conseguir urn
reconhecimento global atraves da exposiCao mediatica, na medida em que nao se
revelem, tao so, pelos fluxos turisticos que geram no periodo da sua realizacao, mas
tambern, e, sobretudo, pelos fluxos que podem potenciar em consequencia da
abertura do destino turistico ao mundo e da sua capacidade de atracao renovada. Os
grandes eventos realizados no Porto e Norte de Portugal ao desencadearem fluxos
turisticos, representam grandes beneficios para a economia regional.
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Imbuidos deste espirito, associamo-nos a urn conjunto de eventos desportivos como
alavanca fundamental da dinamizacao social e turistica.
Apoiamos a Candidatura apresentada pela Federagào Portuguesa de Futebol e que
culminou corn a atribuicäo a Portugal, por parte da FIFA, da organizacao do Mundial de
Futebol de Praia em 2015 que decorrera na praia de Canide em Vila Nova de Gaia. Para
o efeito disponibilizamos urn conjunto de elementos essenciais e fomentamos
importantes parcerias que sustentaram a candidatura e a tornaram vencedora. Esta
vitOria constitui uma importante aposta, revelando a forte capacidade da regiäo para
acolher eventos corn esta dimensao desportiva e social, especificamente urn
reconhecimento para o Municipio de Vila Nova de Gaia por todo o empenho na
valorizag5o da orla maritima. Trata-se de urn evento que representara grande retorno
para a regi5o decorrente dos amplos movimentos de massa que representam grandes
beneficios para a economia.
k) Parcerias corn Escolas Profissionais, Universidades e Politecnicos
Promovemos uma crescente colaboração corn Escolas, Universidades e Politecnicos
que operam, especificamente, na formagao na area do Turismo, criando uma maior
aproximagao ao mercado real de trabalho, atraves do acompanhamento de estagios
curriculares, assim como na estruturagäo dos respetivos conteklos programéticos na
area do Turismo, em harmonia corn as estrategias do destino. Destaque especial para
os Postos de Turismo e as Lojas de Turismo que permitiram urn acompanhamento
mais prOximo e de apoio a estruturagao de contaidos e a projetos de
investigagao/questionarios desenvolvidos pelos respetivos alunos.

Outras Atividades e Acties de Promocâo
- Campanha de promocao "Ponte de Lima em Alta" - 22 de janeiro;
- "A conversa corn Horacio Silva — Retrospetiva de urn Pescador Amador" - 03 de fev2;

- Apresentagão da campanha de promocao — Porto a Namorar... - 08 de fevereiro;
Conferencia de Imprensa — Fim-de-semana Gastroncimico de Moncao - 21 de Fev2;
Participagao na Feira —Turexpo/Salao Turistico da Galiza - 22 a 24 de Fevereiro;
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ParticipaCao na Bolsa de Turismo de Lisboa - 28 de fevereiro a 03 de marco;
Forum Regional dos Vinhos Verdes/Conclusbes - 07 de Margo;
- Publicagao DIRENOR "0 Minhoto - Trofeus Desportivos" - 11 de Margo;
Assinatura de Acordo de colaboragao/NATURE4 - 16 de Margo;
Sessão de Boas Vindas - 10th CIRCLE International Conference - 03 de Abril;
Feira de Viagens Mundo Abreu - 06 e 07 de Abril;
- Apresentagao da Empresa "Descubra Minho"/Serra D'Arga - 07 de Abril;
Sessâo de Apresentagào das "Normas Qualidade em Turismo — Turismo de Natureza e
Turismo de Habitagâo" (em parceria corn o Turismo de Portugal) - 17 de Abril;
International & European Association Congress/Estoril - 21 a 23 de Abril;
Prernio Nacional de Artesanato 2013 I "Entrelagar — As arte de trabalhar e entrelagar
fibras vegetais" - 23 de Abril;
Inauguragao do CineTeatro Jo'do Verde - 25 de Abril;
- QUALIFICA — Exponor/Maia - 26 a 29 de Abril;
- Reuniäo Presidentes das Entidades Regionais de Turismo/Porto - 29 e 30 de Abril;
Participagao inauguragao na agar) "Vila Praia em Flor" - 01 a 12 de Maio;
Assinatura de Acordo de Colaboragao da Associagào Comercial de Braga - 15 de Maio;
Jornadas de Turismo da ESTG de Lamego - 16 e 17 de Maio;
Salao de !nova*, Rural/Fafe - 15 a 19 de Maio;
Seminario "Desafios para o Setor do Turismo no Porto e Norte de Portugal"/Univ.
Portucalense - 16 de Maio;
Apresentagão do Roteiro Turistico "Minho em Mil SugestOes" - 17 de Maio;
Apresentagäo do Cartaz de Nossa Senhora da Bonanga — V. P. de Ancora - 18 de Maio;
Seminario ISPGAYA "Turismo de Luxo vs Turismo Low-Cost" - 22 de Maio;
Mercado a Moda Antiga/Oliveira de Azerneis - 25 e 26 de Maio;
Sabores Serranos — As Delicias e a Pega do Porco/Feira GastronOrnica em Sao Julio
(Valenta) - 25 e 26 de Maio;
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- Semin5rio sobre Turismo de Natureza no Porto e Norte - 28 de Maio;
- Conferencia de Imprensa / Festa da Coca/Mong5o - 29 de Maio;

\ 4\
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- 12 2 Congresso Nacional de Bombeiros Profissionais - 31 de Maio, 01 e 02 de Junho;
TV PUblica Japonesa NHK /document5rios no Norte de Portugal - Junho e Julho;
- 32 Montra da Cereja da PenajOia/Lamego - 01 e 02 de Junho;
Eleigao da Rainha das Vindimas/Ponte da Barca - 01 de Junho;
Agão de Rua/A POvoa e o S. Pedro promovidos em Braga - 01 de Junho;
Feira Mostra de Paredes de Coura - 07 de Junho;
- Ag5o de Promog5o/Festas de S. Pedro da P. Varzim - 08 de Junho;
Inaugurag5o do Douro Bike Park - 09 de Junho;
- Exposicao na Embaixada de Portugal no Mexico - 10 de Junho;
palestra "olhar o Turismo"/Esprominho - 12 de Junho;
Copa do Mundo de tiro — S. Pedro de Rates I POvoa de Varzim - 13 de Junho;
Agão de Promogao I Festas de S. Pedro Animaram Famalic5o - 15 de Junho;
- Festa do Vinho Verde e Produtos Regionais — Ponte de Lima - 14, 15 e 16 de Junho;
Apresentagao do Cartaz das Festas da Vila de Darque - 15 de Junho;
Fam Trip — Operadoras Holandesas - 15, 16 e 17 de Junho;
I Aniversário da Loja Interativa de Turismo do AFSC - 21 de Junho;
Marchas de S. Jo5o/Vila Praia de Ancora - 23 de Junho;
- Vistoria "Bandeira Azul" as Praias do Concelho de Viana do Castelo - 26 de Junho;
Rotary Convengao Internacional - 23 a 26 de Junho;
- CerimOnia de Hasteamento da "Bandeira Azul 2013"/Praia de Carrego - 26 de Junho;
- Apresentag5o do Roteiro Gast. e Guia de Restaurantes do Douro - 27 de Junho;
Feira do Cavalo — Ponte de lima - 27 a 30 de Junho;
Festa do mar e da Sardinha/Vila Praia de Ancora - 28 de Junho a 07 de Julho;
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- Plano de Comunica(ao I Promocao do Turismo do Concelho de Oliveira de Azemeis
associado a marca PORTOENORTETEM nos eventos de caracter cultural, recreativo
e/ou desportivo - Julho a Setembro;
Conferencia de Imprensa / Feira do Alvarinho/Mongäo - 4 de Julho;
- Feira do Alvarinho/Moncao - 5, 6 e 7 de Julho;
Festival Internacional de MLisica de Espinho - 6 a 28 de Julho;
Feira de Artesanato de Lousada - 12 de Julho;
Conferencia de Imprensa/ApresentaCao do CD "Fado Montra Nacional" - 24 de Julho;
Inauguragão da Biblioteca Aquilino Ribeiro/Paredes de Coura - 13 de Julho;
Feira do Artesanato/Loja Interativa de Turismo de Cinfaes - 18 de Julho;
Feira da Cap e Pesca de Ponte de Lima - 19 de Julho;
Pedras Salgadas Spa & Nature Park - 20 a 23 de Julho;
Campeonato Europeu de Muaythai - 23 a 28 de Julho;
Exposicao Etnografica de Perre - 26 de Julho;
- Bienal de Arte de Vila Nova de Cerveira - 27 de Julho;
Conferencia de Imprensa e Agao de Promocao do Festival Interceltico de Sendim e
Festival Byonritmos de Baiäo - 26 de Julho;
Programa da Televisäo Galega "Comes ou Pagas" - 29 de Julho;
A'Gosto no Porto — Urn Mes de Gastronomia e Animacâo na Alfandega do Porto - 01
de Agosto a 01 de Setembro;
Promoc'do da Vindouro/Municipio de S. Joào da Pesqueira - Mes de Agosto;
Semana de Promogão do Douro - 20 a 25 de Agosto;
Conferencia de Imprensa — Apresentagäo da Semana de Promogäo da AssociaCao
Comercial de Braga - 21 de Agosto;
Feira do Mel e do Artesanato/Vila Pouca de Aguiar - 15 a 18 de Agosto;
- Entrega de Premios do Concurso de Fotografia "Festejar o S. Pedro na POvoa de
Varzim" - 15 a 18 de Agosto;
- Semana de Promogäo da Ass. Comercial de Braga - 26 de Agosto a 01 de Setembro;
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Feira Medieval e Ceia Medieval da POvoa de Varzim - 30 de Agosto;
Projeto Mercado Interno TVI / Escolha Portugal/Filme Promocional sobre o Porto e
Norte de Portugal —Setembro;
- Participagâo no Juri da 30 2 Feira de Artesanato de V. N. de Famalicao - 03 de Set2;
Inaugurag5o da Casa Clara Penha/Ponte de Lima - 04 de Setembro;
Participagao Corn. de Festas das Feiras Novas de Ponte de Lima - 07 de Setembro;
- Feira dos Produtos Tradicionais e Artesanais do PNP/Arouca - 26 a 29 de Setembro;
- Conf. Int. — Porto como Destino Turistico: Turismo nas Cidades - 26 a 28 de Setembro;
- Sessao Solene do G. FolclOrico Estrela dos Vales/Membro Efetivo da FPF — 8 de Set2;
Participaciies diversas no ambito do Dia Mundial do Turismo - 27 de Setembro;
- Seria Doc. — "TradicOes/Retalhos da Vida de urn Povo"/SIC Noticias — Out 2 a Dez2;
Seminerio Internacional "Loci lacobi ii" - 02 de Outubro;
Feira do Patrim6nio.PT Millenium BCP - 18, 19 e 20 de Outubro;
- V Encontro Nacional do Turismo de Habitagao e TER - 26 de Outubro;
- Festival Nacional de Gastronomia de Santarem/ Dia do Porto e Norte - 02 de Nov2;
Festival Internacional de Cinema de Animag5o/Espinho - 11 a 17 de Novembro;
- Workshop "Turismo e Empreendedorismo"/Fundagäo AEP - 15 de Novembro;
- Assinatura de Acordo de Parceria corn a CAETANOBUS - 15 de Novembro;
- Participagao na INTUR — Feira Int. de Turismo de Valladolid - 21 a 24 de Novembro;
- V Festival de Gastronomia e Vinhos do Douro - 15 de Novembro a 15 de Dezembro;
II Festival de Chocolate e do Vinho do Porto — P. da Regua 29 de Nov 2 a 01 de Dez2;
Participagào no Evento "Mesa ao Vivo" - 06 e 07 de Dezembro;
Montra Nacional/Alfandega do Porto - 06 a 08 de Dezembro;
- Apresentagao do Projeto "Empresas do Norte" - 10 de Dezembro;
Concurso da Rabanada a Poveira - 15 de Dezembro;
Conf. Imprensa/Apresentagao Rot Turistico Presepio ao Vivo de Priscos - 15 de Dez2;
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- Apresentagao do EcoBus/Autocarro 100% Eletrico para Aeroportos - 18 de Dez2;

V. Dinamizacâo dos Produtos Estrategicos e Produtos Complementares

Enquadramento Geral
Considerando que os Produtos Estrategicos e complementares constituem os pilares
basilares da articulagäo da oferta e da procura turistica, apresentamos aqui as
principals awes desenvoividas no ambito de cada produto.
Na medida em os Produtos Estrategicos e Complementares sao operacionalizados
como um todo sinergico, afirmando-se como fatores distintivos que conferem ao Porto
e Norte uma identidade turistica assente na competitividade da sua oferta,
sistematizamos urn conjunto de awes transversais aos produtos que favorecem uma
leitura concertada em termos de estrategia de promogao.
Assim, passamos a elencar o conjunto de awes de cada produto, perspetivado no
sentido de uma promogao integrada, capaz de aiavancar a atratividade e a fidelizagäo
da Procura Turistica.

Produtos Estrategicos
a) Turismo de Natureza

Introducâo
Relativamente ao Turismo de Natureza, assim como para os restantes Produtos
Turisticos Estrategicos, dois aspetos fundamentals de conjuntura econOrnica e politica,
ambos nä° inerentes as responsabilidades de governanga da TPNP-ER, influiram de
algum modo na execugao do Plano de Atividades 2013: por urn lado a conjuntura
nacional macroeconOmica adversa de ajustamento financeiro, traduzida em apertos
orgamentais afetando negativamente as receitas da TPNP; por outro a obrigatoriedade
de implementagao de urn novo quadro normativo de restruturagao institucional
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dirigido as Entidades Regionais de Turismo, que ditou entrOpicas fusOes institucionais,
mudangas estrategicas dificeis e de circunstancia adaptativa oscilante, varias
resiliencias negativas, varias indefinigOes e vazios organicos, que se dilataram
demasiado no tempo, provocando por vezes hiatos suspensivos de missao.

Na"o obstante, a Delegagäo da TPNP-ER instalada em Braganca, que tutela o Produto
Turismo de Natureza, procurou neste contexto conjuntural adverso, adotar
comportamentos resilientes positivos, de forte adaptagao a urgencia contingencial de
aperto financeiro e incerteza normativa e organica, adotando uma postura de
austeridade responsavel na gest5o de objetivos, assegurando perfeito funcionamento
nas Arias vertentes que consubstanciam a nossa miss5o: institucional e promocional,
atuando constantemente em plena fidelidade de cumprimento das orientagOes,
delegag5o e subdelegagäo de competencias, em cada momento fixadas pela Diregao
da TPNP-ER.

Atividades desenvolvidas mais relevantes
- Compilagao e estruturagao de conte6dos, definigao de layout, implementagão e
gestao das regras concursais, trabaiho que resultou na elaboragäo e publicagao do
"Guia de Observag5o de Ayes do Norte de Portugal" em formato papel e ainda em
formato de aplicagão "iOS" e "Android" para smartphones;
Compi'agar) e estruturagão de conteirdos corn vista a elaboragao do Guia de
Percursos Pedestres no Norte de Portugal.
Participag5o ativa na BTL: estruturagao e validagao de conteirclos para campanhas
promocionais ligadas ao evento; validagão e monitorizagão dos conteUdos a integrar a
plataforma virtual interativa do produto Turismo de Natureza; participagao ativa do
Administrador Delegado no certame, assim como atendimento da cadeia de valor do
produto turistico durante o evento;
Produgao de contaidos para a Revista TPNP-ER, enquadramento e relagóes de
proximidade na participagao de varios municipios na Revista, assim como gestao da
presenga do produto estrategico Natureza nesta publicagào;
Gestao e monitorizagao da presenga do produto Natureza nas Redes Socials;
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Colaboragão, gestao e monitorizagao de varios grupos que realizaram visitas
educacionais no contexto do produto Natureza (3);
- Colaboragào, gestão e acompanhamento de famtrip (2);
Monitorizagao, participagäo em reuniOes e acompanhamento da implementagäo do
label de qualidade ambiental "Carta Europeia de Turismo Sustentavel" no territ6rio
das "Montanhas Megicas", integrando o administrador delegado a Comissao
Coordenadora (2);
Acompanhamento, representagao da TPNP-ER e participagao nas reuniOes da diregao
da ADERE — Peneda Geres - (2);
- Acompanhamento, representagäo da TPNP-ER e participagäo nas reuniOes da diregao
do conselho consultivo da Paisagem Protegida de Lagoas de Bertiandos e Säo Pedro de
Arcos - (2);
Acompanhamento, representagäo da TPNP-ER e participag5o nas reuniOes da diregào
do conselho consultivo da Paisagem Protegida do Azibo - (1);
- Acompanhamento, representagao da TPNP-ER e participagäo nas reunities do
conselho instalador do Geoparque Terras de Cavaleiros - (1)
Acompanhamento, representagäo da TPNP-ER e participagao nas reuniOes da diregao
da AGA (Associagão Geopark Arouca) - (5);
Acompanhamento, representagk da TPNP-ER e participagk nas reuniOes da
Assembleia da CORANE (GAL — Terra Fria - (2);
Acompanhamento, representagão da TPNP-ER, produgk de \ferias palestras e
integragao das III Jornadas de Empreendedorismo da EDP em Tras-os-Montes
(Miranda, Moncorvo e Alfandega da Fe);
Representagao, participagao e acompanhamento na "Feira de Caga e Turismo de
Macedo de Cavaleiros";
Representagao, participagäo e acompanhamento na "Feira de Saberes e Sabores de
Miranda do Douro";
Representag5o, participagão e acompanhamento na "Feira do Fumeiro de Vinhais";
Representa45o, participagäo e acompanhamento na "Feira do Fumeiro de
Montalegre";
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- Representagäo da TPNP-ER, participagAo e acompanhamento na "Feira da Castanha
de Vinhais";
Representag5o da TPNP-ER, participaga"o e acompanhamento na "Feira da Maga. " de
Carrazeda de Anciaes;
- Representag5o da TPNP-ER, participagao e acompanhamento na "Feira de
Artesanato" de Torre de Moncorvo;
Representagao da TPNP-ER, participageo e acompanhamento na "Feira
Norcaga/Norpesca/Norcastanha" de Braganga;
Representageo da TPNP-ER, participageo e acompanhamento na "Feira/Festa da
Cereja" de Alfandega da Fe;
Representagao da TPNP-ER, participagao e acompanhamento na "Feira dos Gorazes"
de Mogadouro;
Representagão da TPNP-ER, participagao e acompanhamento no evento "Sopas e
Merendas" de Freixo de Espada a Cinta;
Representagao da TPNP-ER, participagao e acompanhamento no "II Festival do Vinho
do Douro Superior" de Vila Nova de Foz COa;
Representag5o da TPNP-ER e participagao em varios programas televisivos: Porto
Canal, Localvis5o, RTP1;
Representagao da TPNP-ER e participageo em varios programas radiofOnicos:
Antenal e Brigantia;
Representag5o da TPNP-ER e participagao corn palestra na Escola Secundaria Erniclio
Garcia de Braganca no 2 2 ano do: "CURSO PROFISSIONAL DE ANIMACAO SOCIOCULTURAL: ANIMACAO TUR1STICA E DESPORTIVA";
Representagao da TPNP-ER e participageo presencial na campanha de promogào
conjunta corn a Douro Acima, relativa aos festivais de verao, Interceltico de Sendim e
Byonritmos de Bai5o;
Representageo da TPNP-ER e participag5o no 30 2 aniversario do Parque BiolOgico de
Gaia;
Representagäo da TPNP-ER e participageo corn palestra no SEMINARIO de TURISMO
DA ESTF/IESFII ern Fafe;
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Representagao da TPNP-ER e participacao corn palestra nas JORNADAS DE TURISMO E
AMBIENTE do AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE RIO TINTO;
Representagao da TPNP-ER e participagäo corn palestra nas jornadas
"EMPREENDEDORISMO E TURISMO DESPORTIVO" do Institute Politecnico de
Braganca;
Representagao da TPNP-ER e participagao corn palestra nas jornadas "GANHAR
ESCALA — PARCERIAS E ESTRATEGIAS REGIONAIS DE TURISMO" organizadas pela
Comunidade Intermunicipal do Pinhal Norte ern Pombal;
Representagäo da TPNP-ER e participagâo corn palestra nas jornadas "TURISMO
ATIVO DE NATUREZA" do Institute Politecnico de Braganca;
- Representagäo da TPNP-ER e participagao corn palestra nas II JORNADAS DE
TURISMO do Centro de Formagäo Profissional de Braganca;
- Participagäo corn o ESAG do Porto corn palestra sobre Turismo de Natureza no Porto
e Norte;
- Participag'ao corn a Universidade do Porto, Faculdade de Letras, corn apresentaCao de
palestra formativa no contexto do MESTRADO EM TURISMO;
- Acompanhamento e apoio de varios trabaihos cientificos e teses acadernicas nas
areas do Turismo de Natureza e Ambiente;
OrganizaCao e monotorizag5o da participagao da TPNP-ER na "II Feira do Mel" no
NERBA em Braganca;
Organizagäo e monotorizagäo da participacao da TPNP-ER na "II Expo Tras-osMontes" NERBA em Braganca;
Integragâo da II comitiva empresarial Nordestina de intercambio corn a Associagao
Comercial e Empresarial de Leon — Espanha;
Acompanhamento e monotorizacao dos "Fins-de-Semana-GastronOrnicos" em varios
municipios;
- Participagao, producao de conteildos e acompanhamento de varios guias turisticos
concelhios;
- Realizacao de varias palestras (8) sobre a tematica do Turismo em Geral e do produto
estrategico Natureza em particular, em congressos, jornadas, municipios, instituiciies
de ensino e eventos varios;
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- Varias representagfies institucionais junto de eventos e organismos — (12);
Varias visitas de trabalho e educacionais ao Parque Nacional, Parques Naturals, Areas
Protegidas e Geoparque de Arouca - (6);
- Varias visitas de trabalho a equipamentos hoteleiros, de restaurag5o e empresas de
turismo ativo - (7);
- Varias participagOes em Road Show de esciarecimento para agentes do sector
turistico (2);
- Varias reunities de cooperag5o transfronteiriga com os servigos do turismo de
Castiella y Lyon — (3);
Representag5o da TPNP-ER e participagao no Programa-Base de construgao,
instalagao e gestao do Parque Natural Regional do Vale do Tua;
Representagão da TPNP-ER e participagao nas reunifies de discussao e
desenvolvimento do Plano Estrategico de cooperagao transfronteiriga da ZASNET AECT
2012-2020;
Representagao da TPNP-ER e participagki nas reunifies de discussao e
desenvolvimento do Plano Estrategico de cooperagao transfronteiriga da
DOURO/DUERO AECT 2012-2020;
- Acompanhamento e orientag5o de varios estagios de alunos que decorreram na
Delegag5o de Turismo Natureza (2).

b) Turismo de Sailde e Bem-Estar

Introducâo
Reconhecido como o primeiro destino wellness, o Porto e Norte de Portugal possui a
sua estrategia de desenvolvimento para o produto sailde e bem-estar com base num
importante conjunto de equipamentos (Termas e Spas), configurando ja uma boa
pratica por parte da procura nacional e internacional, levando a que a Delegagäo de
Turismo de Saide e Bem-Estar, situada em Chaves, aposte, sempre que possivel, numa
dinamica de participagao/dinamizagäo de awes diversas, tal como as que de seguida
se apresentam:
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AO- es Diversas
Edicäo especial de fevereiro da revista "Porto e Norte TEM", dedicada ao produto
"SaUde e Bem-Estar";
Participagäo no grupo de trabalho das ComissOes Tecnicas das Normas ISO para
Thalassotherapy Service e ISO Wellness spa Service;
Visitas educacionais a novos equipamentos, tais como: Carmo's Boutique Hotel; Agua
hotels —Douro Scala; Termas de Vizela; Porto Palacio Congress Hotel & Spa;
Edigào/atualizacao de materiais promocionais de satIde e bem-estar — Brochura
"Porto e Norte TEM — Saide e Bern-Estar";
- Participaceo em diversos seminarios e reunities realizadas no ambito do produto
"Sat.kle e Bem-Estar";
- Acolhimento na Delegacäo de TSBE, dos alunos do curso de Turismo da UTADChaves;
Cooperacao corn a Galiza Projeto POCTEP: Euro-Regieo Termal e da Agua, atraves das
seguintes atividades: Inventario de recursos turisticos-termais da Rota; Atos de
apresentagão e promocao da rota corn du g s awes, 1 em Portuga e 1 em Espanha;
Fotografia dos recursos turisticos para o guia; Press Trip - para promover a "Rota da
Agua Verin-Chaves-Vidago; APP rota termal IOS e APP rota termal Android (em
desenvolvimento); Sinaletica dos recursos turisticos Chaves e Vidago (em
desenvolvimento);

Outras atividades
Pesquisa/divulgag5o/promocao nas redes socials de atividades dos parceiros de SBE;
- Validagão/atualizacão dos contetjdos da plataforma interativa;
- Colaboracao corn agendas e viagens e outras empresas, prestando apoio no sentido
de elaborar roteiros turisticos para visitas a chaves e a regiao.

c) Touring

Cultural & Paisagistico

Introducâo
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Pretende-se aqui apresentar as principais atividades realizadas pela Delegagao da TPNP-ER,
sedeada em Guimailes e responsavel pela dinamizagäo dos produtos turisticos
estrategicos "Touring Cultural & Paisagistico" e "City & Short Breaks", ao longo do ano
2013.

De referir que uma parte significativa dos trabalhos dinamizados é transversal a
dinamizagao dos referidos produtos turisticos estrategicos, designadamente, no que que
diz respeito ao apoio e acompanhamento ao trade, o acompanhamento a realizagao de
estagios curriculares e a trabalhos de investigag5o, o apoio na promogao de agOes/eventos,
participacao em conferencias, seminarios e "aulas abertas" nos mais diversos
estabelecimentos de ensino, o apoio e acompanhamento a projetos de investimento no
setor do turismo, bem como, na realizagao de awes de informagão/divulgag5o sobre
apoios financeiros ao investimento no turismo e outran tematicas de interesse para os
agentes do setor.

Neste contexto, considerando os recursos tecnicos e financeiros disponibilizados, é possivel
concluir que esta Delegagao da TPNP-ER cumpriu a missäo e objetivos que estiveram na
genese da sua constituig5o, bem como, foi dado cumprimento ao proposto no Plano de
Atividades para o ano em aprego.

Saliente-se entretanto, que no decorrer do ano 2013 foram realizados trabalhos cujos
resultados serào visiveis apenas em 2014 e nos anos seguintes, pelo que, entende-se que
esse esforgo devera, tambêm, ser considerado aquando da apreciagao da dinamica durante
o ano em questao.

De referir ainda que algumas das awes previstas para 2013, tais como, a realizagão de
trabalhos de investigagAo, a edigao de material promocional em suporte de papel e
acessivel para pessoas portadoras de deficiencia auditiva e visual, bem como, o projeto
"Arquitetura Moderna e Contemporônea no Porto e Norte de Portugal" continuam
dependentes da apreciagäo de candidatura apresentada, para efeitos de financiamento, ao
PO Regional.
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De seguida, passamos a apresentar os principais trabalhos e atividades dinamizadas nesta
Delegagäo que, conforme foi referido anteriormente, tern a sua responsabilidade a
dinamizac'ho dos produtos turisticos estrategicos "Touring Cultural & Paisagistico" e o "City

& Short Breaks".
Participacio/realizacâo de asses
Realizacho dos trabalhos de elaboracào e organizacho de conte6dos que resultaram na
edicho das seguintes publicacOes / brochuras promocionais, a saber: Museus do Porto e
Norte de Portugal; Minas e Geologia a Norte de Portugal; Praias Bandeira Azul'2013 no
Norte de Portugal; City & Short Breaks no Norte de Portugal; 0 PatrimOnio Mundial no
Porto e Norte de Portugal; Agenda Cultural 2013; Agenda de Feiras Medievais e Recriacties
HistOricas 2013; Festivais de Verão 2013; Agenda de Eventos de Natal e Fim de Ano 2013.
Participacho na Plataforma de Cooperag5o Cultura-Turismo, criada pelo Despacho n2.
9393/2013 de 1 de Julho;
Organizagäo da participagäo da TPNP na 1 2 Feira do Patrim6nio (Lisboa);
Apoio a implementacäo do projeto WelcomeHOME — Rota da Mudanga;
Acompanhamento a realizacao de estagios curriculares e trabalhos de investigacao;
Apoio a organizaCho, divulgagao / promocho de Seminarios, Workshops, Congressos
realizados no Destino Turistico do Porto e Norte de Portugal;
- Apoio a promogäo das aceies realizadas no contexto da iniciativa Guimaraes — Cidade
Europeia do Desporto;
- Apoio a concretizacäo e apresentagäo / divulgaCho dos Roteiros Turisticos do PatrimOnio
Mundial, trabalho da responsabilidade do Turismo de Portugal, IP;
Participagao nas awes do Projeto " Rota do PatrimOnio Mundial da Bacia do Douro",
promovido pela Fundacho Rei Afonso Henriques;
Apoio a promogão e consolidacao do projeto " Circuitos do PatrimOnio Industrial",
promovido pelo municipio de S. Joao da Madeira;
Participacao nas awes do projeto " Tourism Management at World Heritage Sites of
Portuguese Origin", promovido pelo Turismo de Portugal e UNESCO;
Apoio a divulgagào e consolidagão da Rota do Romanico;
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- Participag5o no grupo de trabalho de Turismo da Agenda de Empregabilidade do Tamega
e Sousa;
- ParticipagAo na Comiss5o Tecnica Portuguesa de Normalizag5o - Subcomissao 13: Turismo
Industrial - criag5o da norma de qualidade para o Turismo Industrial;
Participagão no Grupo de Ac5o Local do Projeto " CSI Europe — City Sustainable
Investment in Europe", promovido pela Porto Vivo SRU;
Realizag5o de Seminarios/Workshops no ambito do Gabinete de Apoio ao Investimento e
Investidor, em diferentes municipios que integram a NUT II/Norte;
ParticipagAo em diversas sessOes de trabalho e producão de conteUdos para a elaboragao
de pianos de desenvolvimento estrategico das NUT III / Ave, Tamega e Sousa; Alto Minho.
Apresentagäo de comunicageies em diversas Conferencias e Seminarios realizados sobre
as tematicas do Desenvolvimento EconOmico e Turistico, Turismo Cultural e City Breaks;
Colaboragao corn diversos estabelecimentos de ensino superior atraves da dinamizag5o
de " aulas abertas" sobre Turismo Cultural e City Breaks;
Apoio e acompanhamento a visitas realizadas ao nosso Destino Turistico;
- Colaboragao com o Turismo de Portugal na estruturagào da oferta no dominio do Turismo
Equestre;
Realizacao de trabalho de pesquisa, investigac5o, nos mail diversos dominios, que
contribuira para introduzir melhorias no processo estruturagao / organizacAo da oferta
turistica, bem como, a edicao, em 2014, de novos trabaihos no dominio da promocAo e
divulgagão do destino turistico Porto e Norte de Portugal.
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d) City & Short breaks

Introducâo
Conforme foi referido na anterior alinea, a Delegagäo da TPNP-ER instalada em
Guimaraes é, tambem, responsavel pela dinamizagao do produto "City & Short Breaks",
razao pela qual parte das awes realizadas ao longo de 2013 sao comuns aos dois
produtos, embora tentando atingir por vezes objetivos diferenciados.

Deste modo, deixamos apenas o registo de que todo o material produzido em 2013
devera aqui ser considerado de primordial importancia para o apoio a realizagäo dos
programas de City & Short Breaks, especialmente vocacionados para a visitagao de
cidades onde ha major concentragao de patrim6nio e/ou animagao.

Deste modo, as Agendas Culturais Tematicas elaboradas em 2013 deverao, tambem, ser
contextualizadas no esforgo que a TPNP-ER tem vindo a desenvolver em prol da
consolidagao deste produto turistico estrategico.

De salientar ainda, neste dominio, o contributo que é prestado, especialmente devido a
localizagäo estratêgica que possui, pela Loja Interativa de Turismo no Aeroporto
Francisco Sa Carneiro, para a dinamizagao e consolidagao do produto City & Short
Breaks no territOrio.

Deste modo, embora considerando aqui, uma vez mais, ser de primordial importancia
desenvolver, no ambito dos "City & Short Breaks", trabalho em parceria com algumas
localidades, muito em especial corn os municipios do Porto, Vila Nova de Gala e
Matosinhos, é de referir que em 2013 a TPNP-ER contribuiu corn empenho para o
trabalho de consolidagao e dinamizagao em curso, deste importante produto turistico.
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e) Gastronomia e Vinhos
C-s ,

N, Introducâo

d Produto Gastronomia e Vinhos tern vindo a assumir urn papel de alavanca
f ndamental da procura turistica, nomeadamente no que diz respeito a atenuagäo das
)
assimetrias que decorrem da variagào dos fluxos turisticos, bem como, quanto a
diminuigào da sazonalidade turistica verificada.
A dinamizag5o do Produto Gastronomia e Vinhos tern sido direcionada no sentido de
uma promoCao ern escala de eventos turisticos relevantes que se afirmam corn uma
identidade prOpria, decorrentes das sinergias desenvolvidas corn os municipios e corn
os agentes econ6micos da regiao, especificamente ligados a Gastronomia e Vinhos.
0 PENT —

Plano Estrategico Nacional do Turismo, afirma que: "este é urn produto

turistico de nicho quando avaliado como motivagtio primal-la. Contudo, a maior parte
dos turistas considera a gastronomia aquando do planeamento e organizardo da
viagem, assumindo-se como importante fator de avaliagdo. Este produto tern registado
urn crescimento anual de 5% a 8% desde 2000, valores que se perspetivam poder
situar-se nos 8% a 10% nos prOximos anos."
Apesar de não estarmos totalmente de acordo e de o considerarmos urn produto
estrategico, o documento refere os seguintes fatores de competitividade de Portugal
para este produto: Variedade e riqueza da gastronomia nacional, classificada como
bem imaterial do patrimOnio cultural portugues; Qualidade e diversidade dos vinhos,
alguns exclusivos de Portugal (Porto e Madeira); Dogaria tradicional e conventual
muito apreciada; Qualidade do peixe e do marisco; Crescente qualificagào dos chefes
nacionais; Existência de marcas relevantes (cataplana, pastel de nata, «o melhor peixe
do mundo», vinhos do Porto e da Madeira, chefes portugueses).
No ano de 2013, continuou a reconhecer-se a preméncia de dar continuidade as awes
que se vinham desenvolvendo, destacando-se a quinta e sexta edigao dos "Fins de
semana GastronOmicos", no sentido de urn reforgo qualitativo ern termos de
participag5o, quer ao nivel da oferta, quer ao nivel da procura.
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O Enoturismo e a valorizagäo do "vinho" como recurso turistico adquiriu uma
particular importancia, decorrente de toda a nossa parceria corn as quatro entidades
responsaveis pelo vinho no Norte de Portugal (Institute do Vinho do Douro e Porto,
Comissão de Viticultura da Regiao dos Vinhos Verdes, Comissao Vitivinicola regional de
Tras-os-Montes e Comissao de Vitivinicola Regional Tavora-Varosa), corn a sua inclusâo
nos Fins de Semana GastronOmicos e as suas sugest6es de vinhos para harmonizagao
corn os pratos escolhidos.
As Confrarias GastronOrnicas e Baquicas desempenham urn aplaudido merit° na
consagragao da Gastronomia e Vinhos como parte integrante do patrimOnio cultural,
ocupando um lugar muito especial no ambito destas awes. Inclusive, no final do ano
de 2012 a Turismo do Porto e Norte de Portugal aceitou o desafio da Confraria dos
GastrOnomos do Minho para urn levantamento exaustivo dos Usos Costumes e
TradigOes GastronOmicas do Norte de Portugal, trabalhos que se prolongaram pelo
ano de 2013.
Os trabalhos de elaboragäo do Manual de Identidade da Marca "portoenorte.come"
continuaram neste ano, no sentido de evidenciar um conjunto de requisitos
indispensaveis a Excelencia do servico a prestar no ambito das unidades de
restauragao mas, face a atual conjuntura econcimica e as dificuldades que o setor da
restauragao vem enfrentando, ainda nao foi possivel terminar este processo.

OrganizacSo/Participagâo em Ageies Diversas
- Fins de Semana GastronOmicos 2012/2013 - 23 nov 2 de 2012 a 02 de junho de 2013
Corn os mesmos objetivos da edigao anterior, esta edigao pretendeu abranger todo o
period° de epoca baixa, de novembro de 2012 a junho de 2013. Mantendo os
descontos ja existentes na edigao anterior mas corn a introdugao do desconto no
alojamento a taxa de 15% nas noites de sexta e sabado. Como inovagao, destaca-se o
facto de nesta edigao contarmos corn a ajuda das 4 entidades responsaveis pelo vinho
da Regiao Norte se terem associado a TPNP sugerindo urn tipo de vinho para
acompanhar o prato, propondo assim a melhor harmonizagao entre gastronomia e
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vinhos. Nesta edigao participam 74 Municipios, 977 Restaurantes e 333
Empreendimentos Turisticos.
A apresentagao do evento teve lugar nas instalagOes da Escola Profissional Amar Terra
Verde, em Vila Verde, no dia 21 de novembro de 2012, tendo marcado presenga cerca
de 45 Municipios e diversos Orgaos de Comunicagao Social, ao longo do qual foi
possivel degustar iguarias gastronOmicas do Norte de Portugal oferecidas pelos
Municipios aderentes ao evento.

- Festival Nacional de Gastronomia de Santarem - 25 outubro a 3 novembro 2013;
A Turismo do Porto e Norte de Portugal E.R. organizou no 'ambito do Festival Nacional
de Gastronomia de Santarem uma agao de envolvimento com diversos parceiros,
nomeadamente, Municipios de Arouca, Arcos de Valdevez, Espinho, Vila Pouca de
Aguiar, bem como a Confraria do Alvarinho entre outros. Com diversas demonstragOes
das iguarias culinerias e vinicas os visitantes ao Festival puderam degustar o que de
melhor o Norte de Portugal tern para oferecer.
Da mesma forma o Almogo do Porto e Norte de Portugal realizou-se no dia 02 de
Novembro, tendo a TPNP sido representada pelo Sr. Vice-presidente, Dr. Jorge
Magalhaes. De referir que o restaurante responsevel pela confegao do almogo foi o
Restaurante Mota, de Arouca, tendo a HTDouro oferecido urn espumante de boas
vindas a entrada para a sala de almogos.

- V Festival de Gastronomia do Douro - 15 Nov. a 15 Dezembro
Desenrolado por toda a regiao duriense, a edigao de 2013 durou um m8s e foi
preparada ao pormenor, apresentando \ferias novidades em relagao a edigao anterior.
Numa organizagao da Associagao de Hotelaria e Turismo do Douro este o festival
contou este ano corn os apoios e parcerias institucionais da Turismo do Porto e Norte
Portugal, E. R., Camara Municipal de Lamego, Escola de Hotelaria e Turismo do Douro
e Escola Superior de Tecnologia e Gestao de Lamego.
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A TPNP alem da divulgag'So do evento, foi responsavel pela elaboragäo grgica de todos
os suportes de comunicagao, promog5o e divulgagäo do evento (outdoors, roll-ups,
folhetos, flyers e cartazes).

- Rota das Estrelas / Casa da Calgada (Amarante) — 28, 29 e 30 de Novembro
evento denominado "Rota das Estrelas" realizado nos dias 28, 29 e 30 de Novembro
de 2013 na Casa da Calgada Relais & Châteaux, em Amarante, consistiu, durante 3 dias,
na confegao de urn menu em que cada urn dos varios chefes Nacionais e Internacionais
foi responsavel pela preparag5o de urn dos pratos.
Dada a mediatizagâo do evento e a sua importancia para a dinamizagao do produto
Gastronomia e Vinhos, a TPNP-ER associou-se ao mesmo atravês de urn patrocinio
financeiro de 1500€, sendo que o Norte de Portugal estara futuramente associado a
urn grande evento da Alta Gastronomia no nosso Pais e aos seus Chefes.

- Usos, Costumes e Tradiglies GastronOmicas do Porto e Norte de Portugal
Devido a importancia estrategica ao produto turistico "Gastronomia e Vinhos" assume
no seio da Turismo do Porto e Norte de Portugal considerando como essencial a sua
relevancia para o setor do Turismo no Norte de Portugal e apOs urn desafio langado
pela Confraria dos GastrOnomos do Minho, entendeu-se oportuno elaborar a recolha
de Usos, Costumes e TradigOes GastronOmicas do Norte de Portugal, corn especial
destaque para todas aquelas que se encontrem em risco de se perderem
definitivamente. Para tornar possivel este levantamento foi necesskio reunir urn
conjunto de parceiros e solicitar a colaboragao dos Municipios da NUT II — Norte na
recolha e validagão da informag5o corn o envio de fotografias e outra documentagâo
de interesse.
trabalho iniciou-se em 2012, corn a solicitagäo de colaboragäo de diversos parceiros
para a recolha de dados, tendo já em 2013, lido efetuada a compilagâo dos referidos
dados.
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Apesar de apenas 40 municipios terem respondido afirmativamente, o trabalho
traduziu-se em quase 200 Oginas A4 corn informagAo preciosa sobre a temâtica.
A Confraria dos GastrOnomos do Minho, encontra-se a validar os conte6dos,
realizando uma selegäo do que realmente importarã ser destacado.
Prev8-se que no final seja possivel elaborar uma publicagäo de modo a perpetuar os
"Usos, Costumes e TradigOes Gastroncimicas do Norte de Portugal".

- Selo de Qualidade "portoenorte.come"
Embora fosse essa a vontade da TPNP-ER, durante o ano de 2013 não foram efetuados
grandes avangos no sentido de se finalizar o processo de atribuigao do Selo de
Qualidade "portoenorte.come" aos Estabelecimentos de RestauragAo e a Eventos
EnogastronOrnicos, ajudando a impulsionar e difundir melhorias no campo da higiene
alimentar, valorizando as boas praticas e estimulando a melhoria do nivel de
crescimento da qualidade das instalagties, dos estabelecimentos e do atendimento.
No entanto, esta é uma ag5o que não se encontra finalizada, e que set-6
oportunamente objeto de reflexao adequada.

Outras AO-es
Devido a restrigeies orgamentais nào foi possivel realizar ou apoiar todas as
agOes/eventos/publicagOes desejadas. No entanto, a TPNP-ER, ao longo de 2013,
associou-se a diversos eventos de cariz enogastronOmicos organizados por diversos
municipios, outras entidades pLiblicas e privadas, tendo assumido papel de relevancia
na promogào e divulgagao dos mesmos, quer atraves da rede de postos de turismo,
quer atraves da comunicagao social.
A Loja de Turismo de Santiago de Compostela, na Galiza, e a Loja Interativa de Turismo
do Aeroporto Francisco S6 Carneiro, no Porto, mantiveram uma importante dinamica
de promogao, valorizando alem-fronteiras e por cá o que de melhor se pode usufruir
no Norte de Portugal.

50

Deste modo, refira-se que ao longo de 2013 foram desenvolvidas atividades de cariz
estrategico para o Produto turistico Gastronomia e Vinhos, tal como sao exemplo os
"Fins-de-semana GastronOrnicos" que se afirmam como a grande iniciativa corn
impacto direto nos agentes econOmicos. Dada a conjuntura atual de dificuldade em
viabilizar economicamente as empresas, este evento tenta combater as adversidades
atraindo clientes e turistas aos estabelecimentos de restauragao e alojamento atraves
da promogäo efetuada.
Em suma, resta dizer que os objetivos preconizados para o ano 2013 se
consubstanciaram, fundamentalmente, nas seguintes linhas de agao:
Promogao de espagos de reflexao sobre importancia da preservagäo e certificagao de
ragas autOctones conducente a classificagao de produtos tradicionais, evidenciando,
assim, a qualidade de materias-primas que dignifiquem a autenticidade da
Gastronomia Regional. Esta estrategia foi diretamente reconhecida e aplicada nos Fins
de Semana GastronOrnicos;
Dinamizagão da Gastronomia Regional como PatrimOnio Cultural contribuindo para a
investigagäo dos produtos regionais no seu passado no sentido de melhor conhecer o
seu presente e permitir a uma projeg5o qualitativa em termos de futuro. Nesta agao as
Confrarias enogastronOmicas tiveram urn excelente contributo aquando do I
Congresso Internacional de Gastronomia e Vinhos;
Promogao da concertagào dos diferentes agentes econOmicos que operam no setor
ao nivel da organizagäo dos pacotes turisticos e a respetiva promogäo e
comercializagao corn vista ao reforgo da "massa critica" e da notoriedade da oferta de
Enoturismo;
Reforgo da componente experiencial das Rotas ecoturisticas da Regiao do Norte,
nomeadamente, atraves da criagâo/desenvolvimento de packages ternaticos, da
estruturagão de trilhos pedestres em vinhedos e da realizagäo de eventos ligados a
ternatica da vinha e do vinho;
Valorizagäo e perpetuagao dos Usos, Costumes e TradigOes GastronOmicas do Norte
de Portugal em conjunto corn experts da tematica;
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- PromoCäo de forma devidamente concertada de urn calendario de eventos de cariz
cultural e gastronOmico, assumidos por cads urn dos Municipios e que passem a
integrar uma agenda promovida de forma integrada e sob a marca
"portoenorte.come" a escala nacional e internacional. Promocao de contados
interpretativos transversais que potenciem urn real cruzamento corn os Produtos
Estrategicos definidos para o Porto e Norte de Portugal.

f) Turismo Religioso

A Delegagao responsavel pelo Turismo Religioso, instalada em Braga, desenvolveu a
sua estrategia de dinamizacao, consubstanciada ern trabaihos assumidos
anteriormente, bem como, nas awes perspetivadas no Plano de Atividades de 2013,
no sentido de estruturar, divulgar e enriquecer a oferta existente no Porto e Norte
Portugal.
Deste modo, procuramos aqui elencar as awes mais importantes em que a Delegag5o
de Turismo Religioso participou, bem como, aquelas que organizou e realizou ern
parceria corn os diversos atores, publicos e privados, de entre as quais, se destacam:
Bolsa Turismo Lisboa
Neste evento, foram efetuadas aches de divulgag5o junto do palico, operadores
turisticos e imprensa sobre os eventos de cariz religioso da Regi5o, assim como
procuramos renovar toda a informag5o junto dos principals operadores e agentes de
viagens que programam o Turismo Religioso.

Viagens corn Alma
Finalizacao do projeto "Viagens corn Alma" em parceria corn a Diocese do Porto, que
consistiu na criacäo de rotas do PatrimOnio Religioso, envolvendo os agentes publicos e
privados, nomeadamente ao nivel das Unidades de Alojamento e Restaurag5o, para
futura comercializagão junto dos Operadores Turisticos e Agentes de Viagens. Para
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alem disso, foram produzidos e distribuidos varios suportes promocionais em 3 linguas
de apoio a estas rotas.

Romaria de N a Sr da Agonia
Em parceria corn a Camara Municipal de Viana Castelo, a Diocese de Viana Castelo e a
Viana Festas, a Turismo Porto e Norte Portugal, E.R., submeteu ao Turismo de Portugal
a candidatura de "Declaragäo de Interesse Turistico" da Romaria de N a Sra. da Agonia.
A candidatura foi aprovada, permitindo assim o reconhecimento por parte do Turismo
de Portugal da importancia desta grandiosa manifestagao religiosa
Semana Santa de Braga
Juntamente corn a Comissào das Solenidades da Semana Santa, da qual a TPNP-ER faz
parte, langamos uma campanha de comunicagao, junto de operadores on-line
(netviagens.pt ; exit.pt) e motores de busca (Rumbo), meios de comunicagao social
(Revista Sabado, Revista Visao, Jornal Publico, Jornal Noticias, RTP e RTP Informagao),
bem como, atraves da nossa rede de Postos de Turismo. Apoiamos as diversas
manifestagOes culturais, corn enfoque na Exposigao Itinerante que percorreu as
cidades de Lisboa, Coimbra, Aveiro, Viseu e o Porto.

Santos Populares e Festas Religiosas
Alern dos meios e canais tradicionais de promogao, divulgamos as principals
festividades Religiosas, no mercado Interno e mercado Interno Alargado, mas corn urn
enfoque especial no mercado da vizinha Galiza. Realizamos e preparamos awes corn a
comunicagao social e awes direcionadas para o pirblico final, corn campanhas de rua
em Santiago de Compostela, corn o apoio da Loja de Turismo do Porto e Norte
Portugal instalada naquela cidade, sempre em parceria corn as Arias autarquias e
associados da TPNP-ER.

A Loja Turismo Aeroporto Francisco Sa Carneiro foi, tambern, palco privilegiado na
promogao e divulgagäo dos Santos Populares no Porto e Norte Portugal
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Dinamizacâo de parcerias corn os Municipios na promogâo de eventos de cariz
religioso
Atraves da utilizagao de ferramentas como o Facebook, Twitter, Revista da TPNP-ER,
Loja Turismo Santiago, Loja Turismo do Aeroporto Francisco Se Carneiro e em parceria
corn os verios municipios, apoiamos a divulgagao, entre outras, da Festa de N a Srg da
Agonia em Viana Castelo, Festa das Cruzes em Barcelos, Procissao das Endoengas,
Bugiada em Valongo, Festas do Senhor de Matosinhos, Sebastianas em Pagos Ferreira,
Feiras Novas em Ponte Lima, Festas Nicolinas, Gualterianas e Ronda da Lapinha em
Guimaraes, Romaria de S. Joao d'Arga em Caminha, Festa de N a Srg da Aparecida em
Lousada, S. Bartolomeu do Mar em Esposende, Romaria de Santiago em Mondim de
Basto, Festas de S. Jose e Romaria de N a Srg do Porto D'Ave na POvoa de Lanhoso,
Festa das Fogaceiras em St g Maria da Feira, N a Srg da Lapa nos Arcos de Valdevez, etc.

Caminhos de Santiago
Organizamos mais uma vez a "IV Rota Maritima do Cavaleiro das Conchas", em
parceria com os municipios portugueses, Arias Confrarias Galegas e o Municipio de
Vigo, que contou corn a presenga de 48 embarcaglies, promovendo assim o Caminho
Maritimo de Santiago.

Esta agar) contou corn Arias apresentagOes junto da imprensa galega, nomeadamente,
nas cidades de Vigo, Pontevedra e Santiago Compostela.
Para alem disso, participamos e apoiamos em diversos seminarios, conferencias e
apresentagOes cujo tema principal, foram os Caminhos de Santiago.

Turismo Judaico
Cientes da importancia deste nicho de mercado para a valorizagao e crescimento do
Turismo Religioso no Porto e Norte Portugal, procuramos langar as bases para
potenciar o Turismo Judaico na nossa Regiao, permitindo assim criar uma nova oferta
no Porto e Norte Portugal.
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- Rota das Judiarias
Demos seguimento ao projeto "Percursos de Identidade — Portugal e Israel, duas
nagOes projetadas no mundo" iniciado em finals de 2011 em parceria corn o Consulado
de Israel e a UNISLA. Significa isto que o levantamento de toda a informagao relativa a
heranga judaica no Porto e Norte de Portugal esta praticamente concluido, permitindo
assim identificar, valorizar e promover uma Rota das Judiarias no Norte Portugal.

- Acordo de Cooperagao corn a Comunidade Israelita do Porto
A Sinagoga "Kadoorie Mekor Haim", situada na cidade do Porto, é o major espago de
culto judaico na Peninsula lberica.

Aproveitando este importante recurso, a TPNP-ER assinou urn acordo de cooperagao
corn a Comunidade lsraelita no Porto, permitindo a criagao de visitas guiadas a
Sinagoga, bem como, a inclusäo deste espago nos principals roteiros turisticos de
Turismo Religioso. Para alem disso, corn o apoio desta Comunidade Judaica, foi
organizada uma visita de inspegao corn Operadores Turisticos que trabalham o
mercado judaico.

51g Edicäo da Feira de Mostras de Ferrol
Em parceria corn o Municipio de Braga e Parque Exposigfies de Braga, estivemos
presentes na Feira de Mostras de Ferrol na Galiza, promovendo toda a oferta turistica
do Porto e Norte Portugal

Braga Congress
Em parceria corn a Camara Municipal de Braga, Parque de Exposiglies Braga,
Universidade do Minho, Associagao Industrial do Minho e todas as Unidades Hoteleiras
de Braga e dos concelhos vizinhos, demos continuidade ao projecto "Braga Congress",
permitindo assim para uma melhor promogao e organizagao da oferta no ambito do
Turismo NegOcios.
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Outras awes
Atraves da Delegacäo Turismo Religioso, apoiamos outras awes transversais ao Porto
e Norte, nomeadamente, "Braga a Mesa", Rampa da Falperra, Namorar Portugal,
Festival Papas de Sarrabulho em Amares, Bugiada de Valongo, Hospitalarios de
Matosinhos, Presepio de Priscos, etc.

3. Produtos Complementares

IntroducSo
Uma parte significativa da importancia do destino turistico Porto e Norte de Portugal
reside, indubitavelmente, na riqueza e diversidade da sua oferta.
0 "Golfe" e o "Turismo Nautico", enquanto atividades corn uma grande procura em
termos mundiais e crescente em termos europeus, podem contribuir para urn
aumento substancial da procura turistica do destino Porto e Norte.
0 Norte de Portugal, devido as suas caracteristicas, ao posicionamento que o produto
golfe detern no panorama nacional (3 2 lugar) e a forte possibilidade desta oferta poder
vir a aumentar num futuro prOximo, podera tornar-se num interessante destino de
"Golfe & Prestigio", corn base na qualidade da sua oferta global.
Quanto ao Turismo Nautico, aqui considerado quase em exclusivo a "Nautica de
Recreio", este representa urn mercado de cerca de 3 milhOes de viagens internacionais
por ano na europa, corn uma taxa de crescimento na ordem dos 10%, correspondentes
a aproximadamente 1,15% do total das viagens de lazer realizado pelos europeus.
Deste modo, tendo em consideragão as excelentes condigOes naturais que possuimos,
o potencial de urn nilmero consideravel de recursos e equipamentos, a necessidade da
sua organizacao e uma crescente procura, nomeadamente niveladora da sua
qualidade, entendeu a TPNP-ER dever apoiar a estruturag5o e o desenvolvimento dos
produtos "Golfe" e "Turismo Nautico", considerados uma mais-valia para a diversidade
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da oferta e, seguramente, uma aposta corn a qual se pretende, tambem, aumentar o
nUmero de dormidas e potenciar complementarmente a procura do conjunto dos
restantes produtos.
Assim, na sequencia do projeto em curso para a estruturagAo e desenvolvimento dos
produtos complementares (e/ou emergentes) golfe e turismo nautico do Porto e
Norte, e ainda, tendo em consideragäo a urgente necessidade de orientar uma
estrategia devidamente adequada, permitindo valorizar e dar a conhecer mais e
melhor o potencial da oferta existente, foi previsto no Plano de Atividades o apoio a
urn conjunto de awes ao longo de 2013, condicionadas naturalmente a eventuais
projetos de candidatura que, tal como gostarfamos, na sua maioria n'ao foi possivel
concretizar, por falta de oportunidade e a inexistencia de apoios por parte, quer do
Turismo de Portugal, quer da prOpria CCDR-N.
Porem, mantivemos mesmo assim o dialog° e participamos sempre que nos foi
possivel em awes organizadas pelos respetivos agentes, de modo a podermos
prosseguir corn os restantes objetivos em vista.
a) Golfe
Acties desenvolvidas

Participagao em apresentaciies e reuniiies corn diferentes responsaveis da area do
golfe, nomeadamente, da respetiva Federagâo Portuguesa, corn vista a
recolha/atualizag5o de dados Uteis ao trabalho de estruturacao do produto na regiao;
Acompanhamento do projeto de promocao conjunta dos campos de 18 buracos
existentes no territOrio da TPNP - ER, corn vista a participagão ern awes de promoCao e
venda do produto;
Preparagäo de uma "Aula Seminario" para apresentagao da oferta de golfe do Porto e
Norte de Portugal, no Curso de Turismo e Gestao Hoteleira do ISAG (II-Istituto Superior
de Administragäo e Gest5o)/Porto.
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b) Turismo Nautico

Ac'des desenvolvidas
- Ao longo de 2013, foram realizadas diversas reuniiies corn diferentes Operadores
Maritimo Turisticos, corn vista a recolha/atualizagao de dados, bem como, ao estudo
para o estabelecimento de uma parceria corn alguns dos operadores para a
concretizagäo de awes programadas pelos mesmos;
- Preparagão de uma "Aula Seminario" para apresentagao da oferta de Turismo
Nautico do Porto e Norte de Portugal, no Curso de Turismo e Gestäo Hoteleira do ISAG
(Instituto Superior de Administrag5o e Gestho)/Porto;
Apoio a realizagao do Atlantic Surf Fest, realizado ern Vila Nova de Gaia nos dial 6 e 7
de Julho, evento de excelencia de promogao turistica do Porto e Norte de Portugal,
que aliou a componente desportiva a musical, contando corn urn espago promocional
corn contaidos turisticos da regi5o;
Participagao em dois dos eventos levados a cabo pela Escola de Surf Atitude, de entre
os quais o inovador e divertido "Girls on Top" (1. @ edig5o de urn campeonato de surf
feminino onde as candidatas tern de 'surfar' de saltos altos), corn a presenga de
algumas estrelas nacionais do surf portugues;
- Colaboragäo e apoio a organizag5o pontual de awes levadas a cabo por empreskios
ligados a nautica, corn especial atengao para os de cariz promocional do destino Porto
e Norte de Portugal, tal como foi exemplo a nossa participagao na prova realizada no
Porto e Vila Nova de Gaia, do Campeonato Nacional de SUP (Stand-Up-Paddlesurf).
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VII. Conclusâo

0 Turismo afirma-se hoje como urn dos mais dinamicos e promissores setores da
economia nacional, registando uma subida constante dos seus principals indicadores, a
qual esta indelevelmente ligada o crescente sucesso do Porto e Norte de Portugal.
De facto, o caminho percorrido ao longo de 2013 cujo desempenho turistico aponta
ininterruptamente para o crescimento, frequentemente acima da media nacional, é
indicio de continuarmos no rumo certo, para alem de nos motivar, mais ainda, no
sentido de pugnarmos pelo desenvolvimento de urn destino cuja "Marca" tern vindo a
ganhar uma crescente e justa notoriedade.
Alias, somos hoje urn dos principais destinos do ranking nacional, a merecer
continuadamente o carinho por parte dos portugueses e a quem temos dedicado uma
atencao muito especial ao longo da tarefa para a qual fomos incumbidos, plasmada em
muitas das atividades executadas corn enorme sucesso no ano transato e cujo
resultado reflete, tambern, muito do trabalho realizado em equipa, corn a ajuda dos
nossos parceiros, pilblicos e privados. A todos eles, pelo papel que desempenham em
prol do desenvolvimento turistico regional, corn especial referencia para os Municipios
e Agentes EconOrnicos do Porto e Norte, deixamos aqui, desde ja, urn agradecimento
muito especial.
Hoje, a Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.R., consciente da sua miss'ao, afirma-se
como interprete dos desafios que se apresentam em cede de urn novo paradigma que
aponta para a emergencia de novos interesses e de urn turista cada vez mais exigente
e informado, desenvolvendo a sua agao corn base ern objetivos que privilegiam
claramente a sustentabilidade do desenvolvimento turistico do destino, a satisfacäo do
cliente e o aumento da competitividade.
Deste modo, o presente documento retrata o resultado de urn vasto e diverso
conjunto de awes estruturantes que foram desenvolvidas ao longo do ano numa
perspetiva de continuidade e de consolidagão do trabalho em curso, de acordo corn as
quais participamos, tambern, ern alguns eventos de cariz internacional, valorizando as
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atividades de benchmark e o desenvolvimento de competencias de consolidagao e
-/..\ dinamizagao dos produtos turisticos do Porto e Norte de Portugal.
Entretanto, refira-se que, pese embora a referida complexidade conjuntural e os
consequentes desafios colocados ao longo do ano, os objetivos foram concretizados,
sobretudo, privilegiando parcerias e reinventando novas formas de promover e
dinamizar o territhrio e cujos exemplos correspondem, tambern, a urn esforgo
acrescido, traduzido muitas vezes ern alguns importantes projetos, atraves dos quais
pretendemos a maximizagAo da nossa comunicagao junto do mercado interno e
interno alargado. Prova-o, alias, a continuidade do processo de instalagao das "Lojas
Interativas de Turismo", alargado agora ao Douro, dando corpo a uma inovadora
forma de promogao e venda do destino "Porto e Norte de Portugal", ou ainda, o
projeto do Festival do Norte que terminou ern 2013, representando uma
extraordinaria repercussão ern termos mediaticos, avaliada ern termos de ROI
(Retorno sobre o lnvestimento) corn urn valor que de outra forma seria
improvavelmente suportado pela TPNP-ER.
Para alem disso, o trabalho ern rede que temos desenvolvido é, ern grande parte,
tambern ele fruto de parcerias que temos consolidado corn resultados visiveis ao nivel
de uma promogão ern escala.
Estamos, neste sentido, a tracar uma qualitativa caminhada ao nivel da promoCao
turistica que atraves de uma concentrag5o e rentabilizag5o de recursos conseguira de
forma mais vantajosa consolidar a sua missao de atratividade e fidelizag5o dos
mercados como urn todo sinergico, capaz de alavancar a Procura Turistica do Porto e
Norte de Portugal.
Esta nova abordagem representa vantagens competitivas, destacando-se a promogao
de redes de sinergias entre os diferentes agentes que atuam nas areas-destino, no
sentido de permitir uma participagao mais efetiva e mais concertada na elaboragão da
politica regional de Turismo.
Tal como tern sido visivel pelos resultados, a TPNP-ER consolidou a sua posigao como
organismo de referencia no setor do Turismo, afirmando-se como agente dinamizador
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de sinergias, dotado de capacidade e massa critica para continuar a apoiar
tecnicamente os atores que operam no espago regional.
Acreditamos, por isso, que uma maior estabilidade em termos da politica nacional e
regional de Turismo constitui um insubstituivel estimulo sustentado numa base scilida
de seguranga e de confianga ao investimento privado.
E pois, neste contexto de viragem e numa (Aka de gestäo de oportunidades que
deveremos continuar a trabalhar de forma cada vez mais empenhada com os
municipios e corn os agentes econOmicos da regrao.
De facto, porque os seus impactos säo essencialmente sentidos numa escala
regional/local, o contributo do turismo como gerador de emprego e como instrumento
de desenvolvimento regional apela a uma intervengào efetiva de todos os parceiros,
pUblicos e privados, na definigäo de estrategias, planeamento de awes e afetagäo de
meios que devem ser refletidamente ponderados, face a um mercado que é altamente
competitivo.
Neste sentido, consideramos fundamental continuar a privilegiar como eixos
fundamentais, os tempos medios de permanencia, o fortalecimento da base
econOmica, a rentabilidade dos produtos e a organizacao espacial.
E pois na plena observancia destas premissas que entendemos dever consolidar,
estrategicamente, a qualificagao da oferta em nome da dignificagao da Procura
Turistica no sentido de fomentar sinergias.
Este é, alias, o caminho que tracamos em 2013, urn caminho que queremos e devemos
prosseguir, tendo como horizonte a diferenciagao e a competitividade do Turismo do
Porto e Norte de Portugal, como Destino Turistico de primeira grandeza.
Deste modo, acreditamos que o desenvolvimento de uma cultura institucional baseada
em criterios de qualidade, revestida de urn espirito de constante exigencia de
inovagao, permite criar as condigOes para que seja possivel cumprir e fazer cumprir os
objetivos definidos: prevenir, orientar e verificar os desempenhos de acordo corn os
procedimentos considerados mais convenientes.
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*C----NE, pois, fundamental que ao turismo seja associada, de forma inequivoca, tambern,
uma politica de rosto humano, ja que as pessoas s5o o elemento fulcra) do fenOmeno
\ turistico. As empresas s5o, cada vez mais, valorizadas nao apenas pelos seus produtos
J ou equipamentos, mas pela sua capacidade de criag5o no saber, de criagäo no fazer e
de criagao no sentir do trabalho.
A nossa ag5o devera assentar num equilibrio capaz de conjugar e potenciar todo o
capital de valor agregado neste percurso e a premencia de se adaptar aos fortes
desafios que a sociedade contemporanea coloca ao Turismo.
Por uma vis5o alargada do fencimeno turistico, e ainda, pela experiencia ganha ate
aqui atraves de muitos dos resultados obtidos, consideramos que estas sao as pedras
basilares que devem tracar novos caminhos para o Turismo do Porto e Norte de
Portugal, assente numa estrategia devidamente orientada para a promogao turistica,
cuja correta articulag5o é fundamental para assegurar a eficacia global do sistema
turistico.
Alias, enquanto alavanca estrategica e incontornavel do desenvolvimento da regi5o,
esta é uma abordagem que nos habilita a revelar urn novo olhar sobre as infinitas
possibilidades de compreens5o da autentica realidade que é o Turismo no Porto e
Norte de Portugal.

Viana do Castelo, Abril de 2014
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1 - RelatOrio de Atividades

2 - An6lise EconOmica e Financeira

2.1 - Execugäo Orgamental Global

A taxa de execucao do Orcamento de 2013 da Turismo do Porto e Norte de Portugal foi de
74,36%, sendo a execucao da receita de 80.5% e a execucao da despesa de 68.2%.

Em termos absolutos os valores são os seguintes:

Receita arrecadada: € 9.229.317,45;
Despesa efetuada: € 7.825.836,70.

Orcamento

Designagao
Inicial

Execucão 2013
Final

Valor

Receitas

8.509.164,56 €

11.467.080,63 € 9.229.317,45 €

80,5

Despesas

8.509.164,56 €

11.467.080,63 € 7.825.836,70 €

68,2

2.1.1 — Transferência de Bens e ObrigagOes da ex-Turismo do Douro

Por forca da aplicacäo da Lei n°33/2013 de 15 de Abril, a Turismo do Douro (Polo de
Desenvolvimento Turistico), foi objeto de extincao, por fusao, na Turismo do Porto e Norte de
Portugal, E.R., sucedendo-lhe esta nas suas atribuicties, direitos, obrigacties e posicOes
ju rid icas.
O processo de fusao teve concretizacao plena a 31 de Agosto de 2013, pelo que o presente
relatOrio integra ja todos os saldos transitados da ex-Turismo do Douro para a TPNP, nessa
data, bem como, todos os movimentos financeiros e patrimoniais posteriores.

0\
quadro eg nte, evidencia os saldos transitados a 31 de Agosto do ex-Turismo do Douro, os
saldos da TPNP antes da fusäo e os valores acumulados ap6s integragäo das contas:

Contas

11.1
11.8
12
21
22
23
24
26
27
29
4
5
88

Balancetes Douro e TPNP

Caixa
Fundos de Maneio
DepOsitos em InstituicOes Financeiras
Clientes, contribuintes e utentes
Fornecedores
Em prestimos obtidos
Estado e Outros Entes POblicos
Outros Devedores e Credores
Acrêscimos e diferimentos
ProvisOes
PatrimOnio
Fundo Patrimonial
Resultado Liquido do Exercicio

Debito Douro Credit() Douro

Debit° TPNP

Credit() TPNP

79,92 €

Ac um ula do a
Debit°

Ac um ula do a
Credito

157,41 €
8.500,00 €
3 231.840,80 €
41.288,85 €

146.372,18 €
464,00 €
19.686,07 €
310.523,48 €
13.593,17 €

633.545,59 €
2.569.101,17 €
60.242,09 €

141.862,95 €
107.155,44 €

409.061,02 €
107.155,44 €
8.616,98 €

8.616,98 €

617.765,76 €

2.942.868,19 €
647.454,32 €
13.826,23 €

1.013.700,25 € 1.013.700,25 €

2.064.707,90 €
1.404.627,98 €
5.727.171,46 € 5.727.141,46 €

6.740.871,71 € 6.740.841,71 €

2,2 - Execugdo Orgamental da Receita
Orcamento 2013

Receitas

Bancos e Outras InstituigOes Financeiras

Revitlitentos dePrOptietbde

••

Orgamento do Estado
QuotizacOes Ministerios e organismos Descentral
Verbas de Jogo - Bingo
I.D.P. - Eventos Desportivos
PIT- Infra-estruturas TecnolOgicas Apoio Rede
Lojas Interactivas de Turismo
PIT- Loja Turismo Aeroporto FSC
PIT - Porto Welcome Center
TP - Acordo Quadro de Contratualizagao
Outros
ON2-Infra-estruturas TecnolOg. Apoio Rede LIT
ON2 - Promogao Turistica do PNP
ON2 - Festival do Norte
ON2 - Loja Turismo Aeroporto FSC
ON2 - Porto Welcome Center
POCTEP - Centro Formagao Turistico Termal e
Investigagao da Agua
ON2-I Congresso Intern. Gastronomia e Vinhos
ON2 - Dinamizagao, Gestao Acomp. Implem CIT
POPH
Marketing-Douro
Douro Film Harvest 2009 - Douro
Aldelas Vinhateiras - Douro
Sinalizagao - Douro
Douro Film Harvest 2011 - Douro
CIT Douro 2010
Geoturismo-National Geographic - Douro
Outras
Regfin - Candidatura Polo Douro
Administragao Local - Quotas
Administragao Local-Comparticipagao Financeira
Apoio Rede de Lojas Interactivas de Turismo
Corn participagao Financeira - Festival do Norte
Outros
InstituigOes Sem Fins Lucrativos

TransferOnc las Correntes
Publicagees e Impressos
Produtos Alimentares e Bebidas
Mercadorias
Outros
Aluguer do Centro de Congressos
Outros
Outros

Venda de Bens e Servicos
Entidade Regional Turismo Douro
Outras

Ontras Receitas Correntes

Receita 2013

Taxa
Execucao
2013

2000£
2.185.761,01 €
12.000,00 €
1.000,00 €
180.000,00 €

28.589,59 €
:2041149-€1
3.699.719,29 €
4.500,00 €
298.562,04 €
174.397,00 €

1.000,00 €
10.405,99 €
451.949,20 €
227.648,00 €
1.000,00 €
1.965.878,50 €
123.300,16 €
838.470,72 €
18.977,17 €
1.581.822,20 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
114.910,00 €
188.936,55 €
724.119,64 €
122.796,37 €
402.564,89 €
0,00 €
0,00 €

0,00
0,00
0,00
50,48
18.893,66
36,83
99,59
48,01
0,00
0,00

44.234,54 €

0,00 €

0,00

5.394,42 €
1.000,00 €
107.781,01 €
14.863,46 €
18.765,61 €
16.549,67 €
689,26 €
5.000,00 €
5.411,20 €
2.724,17 €
1.000,00 €
38.138,68 €
277.500,00 €

1.308,01 €
14.138,85 €
8.739,01 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
37.958,50 €
144.000,00 €

24,25
1.413,89
8,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99,53
51,89

356.497,04 €

117.952,80 €

33,09

87.490,60 €
18.000,00 €
60.907,91 €

77.964,64 €
27.000,00 €
9.000,00 €

89,11
150,00
14,78

8.661.160,52 C
1.700,00 €
1.000,00 €
1.900,00 €
5.000,00 €
19.000,00 €
1.000,00 €
11.000,00 €
40.600,00€
0,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €

6.168.567,594
1.323,75 €
0,00 €
307,64 €
2.227,09 €
10.549,75 €
0,00 €
12.423,64 €
26.831,87 €
3.122,51 €
262.085,78 €
265.208,29

71,22

200,00 €

14.294,80

14294,80
169,26
37,50
29.856,20
96,89

77,87
0,00
16,19

44,54
55,53
0,00
112,94

KOS
100,00
1.310,43

1226,04

-7-

Receitas
Transferancias de Capital - ON2 - Infraestruturas \Transferencias de Capital - ON2 - PWC - Porto We
jOutros

Transfertincias • Capital
Emprestimo Curto Prazo-Sociedades Financeiras
Emprestimo Curio Prazo-Estado
Emprestimo Curio Prazo-Fundos e Serv. Aut6nom

Emprestimos de Curto Prazo
Emprestimo MLP-Sociedades Financeiras
Emprestimo MLP-Estado
Emprestimo MLP-Fundos e Serv. Aut6nomos

Emprestimos de Medi° e Longo Prazos
Passivos Rnanceiros
Outras

Outras Receitas de Capital
Saldo da Geréncia Anterior

Outras Receitas

TOTAL

Orcamento 2013

Receita 2013

1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

3.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
3.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
3.000,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

6.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
2.735.120,11 €
2.735.120,11 €

11.467.080,63 €

0,00

Taxa
Execucao
2013
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

5.000,00 €

500,00

5.000,00 €

500,00

2.735.120,11 €

100,00

2.735.120,11

100,00

9.229.317,45 €

80,5

0 total da receita cobrada pela Turismo do Porto e Norte de Portugal, ER durante o ano de
2013 foi de 9.229.317,45€, o que representa uma execucao de 80.5% do valor previsto no
Orcamento, 11.467.080,63E.

A execucao das receitas correntes, ultrapassam os 74%, importando num montante prOximo
dos 6,5 milhOes de euros.

As receitas de capital atingiram 50% do valor previsto no Orcamento.

1-1

O quadro e o grAfico seguintes, evidenciam o valor e o peso relativo das vArias rubricas no total
da receita arrecadada.
Receitas

Receita 2013

Bancos e Outras InstituicOes Financeiras

28.589,59 €

Rendknerdos de Proptisdide

*09,594

0,31

3.699.719,29 €
4.500,00 €
298.562,04 €
174.397,00 €

40,09
0,05
3,23
1,89

0,00 €i
0,00 €
0,00 €
114.910,00 €
188.936,55 €'
724.119,64 E ,
122.796,37 €
402.564,89 €
0,00 €
0,00 €

0,00
0,00
0,00
1,25
2,05
7,85
1,33
4,36
0,00
0,00

Orcamento do Estado
QuotizagOes Ministerios e organism os Descentralizados
Verbas de Jogo - Bingo
I.D.P. - Eventos Des portivos
PIT - Infra-estruturas TecnolOgicas Apoio Rede Lojas
Interactivas de Turismo
PIT - Loja Turismo Aeroporto FSC
PIT - Porto Welcome Center
TP - Acordo Quadro de Contratualizacao
Outros
ON2-Infra-estruturas TecnolOg. Apoio Rede LIT
ON2 - Prom ogão Turistica do PNP
ON2 - Festival do Norte
ON2 - Loja Turismo Aeroporto FSC
ON2 - Porto Welcome Center
POCTEP - Centro Form agao Turistico Term a I e
Investigagão da Agua
ON2-1 Congresso Intern. Gastronomia e Vinhos
ON2 - Dinamizacao, Gestäo Acorn p. Implem CIT
POPH
Marketing-Douro
Douro Film Harvest 2009 - Douro
Aldeias Mnhateiras - Douro
Sinalizagão - Douro
Douro Film Harvest 2011 - Douro
CIT Douro 2010
Geoturismo-National Geographic - Douro
Outras
Regfin - Candidatura Polo Douro
Administragào Local - Quotas
Administragão Local-Com participagão Financeira Apoio
Rede de Lojas Interactivas de Turismo
Corn participagào Financeira - Festival do Norte
Outros
InstituicOes Sem Fins Lucrativos

TransferOnclas Cornetts
Publicacties e Impressos
Produtos Alimentares e Bebidas
Mercadorias
Outros
Aluguer do Centro de Congressos
Outros
Outros

Venda de Bens e Sol-yips
Entidade Regional Turismo Douro
Outras

Outras Recedes Correrdes

0,00 E,
1.308,01 €
14.138,85 €
8.739,01 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 E ,
37.958,50 € ,
144.000,00 E;
117.952,80 €

0,31

0,00
0,01
0,15
0,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,41
1,56

77 964,64
27.000,00 €
9.000,00 €

1,28
0,84
0,29
0,10

8.168467,59 €

66,84

1 323,75
0,00 €
307,64
2 227,09 €
10.549,75 €
0,00 €
12 423,64

0,01
0,00
0,00
0,02
0,11
0,00
0,13

26.831,874

0,29

3 122,51 €
262.085,78 €

0,03
2,84

265.208,29 €

2,87
0,00
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Receitas

Receita 2013

\ N\/Transferências de Capital - ON2 - lnfraestruturas TecnolOgil
Transferéncias de Capital - ON2 - PWC - Porto Welcome C€
utros

0,00 €
0,00 €
0,00 €

Transferênclas de Capital

0,00 €

prêstimo Curto Prazo-Sociedades Financeiras
prêstimo Curto Prazo-Estado
Emprtstimo Curto Prazo-Fundos e Serv. AutOnomos

0,00 €
0,00 €
0,00 €

Emprilistimos de Curto Prazo

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Emprèstimo MLP-Sociedades Financeiras
Emprestimo MLP-Estado
Emprêstimo MLP-Fundos e Serv. Aut6nomos
Bnprifistimos de Medic) e Longo Prazos
Passivos Financeiros

0,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €

Outras
Outras Receitas de Capital

Saldo da GerOncia Anterior
Outras Receitas

2.735.120,11 €
2.735.120,11 €

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,05
0,05
29,64

29,64
0,00

TOTAL

9.229.317,45 €

0,00
100,00

Execucio Receita 2013
Bancos-Juros D/Ordem;
28.589,59 E;
0,31%

Saldo Gerencia Anterior;
2.735.120,11E;
29,64%

Total Outras Receit
Capital; 5.000,00
0,05%
Transferencias
Correntes;
6.168.567,59E;

Outras Receitas
Correntes; 265.208,29 E;
2,87%

Venda de Bens e
Servicos; 26.831,87 E;
0,29%

66,84%

2.2.1 — Anilise das Principais Rubricas

As transferdncias correntes arrecadadas durante o ano de 2013 tiveram a • tribuigäo

constante no quadro e grAfico seguintes:

Transferencias Correntes
Estado - Outras

4.481.024,88 €

72,64

Estado - Pa rtici pagSo Fundos Comunitarios

1.273.666,77 €

20,65

366.917,44 €

5,95

37.958,50 €

0,62

9.000,00 €

0,15

6.168.567,59 €

100,00

AdministracSo Local
Servigos e Fundos Autemomos
I nstitui Oes Sem Fins Lucrativos
TOTAL

Transferincias Correntes-Grupos
Administracao Local
5,95%
Estado - Participacao
Fundos Comuniterios
20,65%

Servicos e Fundos
Autemomos
0,62%
I

I nstituiy5es Sem Fins
Lucrativos
0,15%

Estado - Outras
72,64%

Transferèncias Correntes-Receita
ON2 - Dinam. Gestic) Acomp.
Implem CIT
0,23%
ON2-1Congresso Intern.
Gastronomia e Vinhos
0,02%
ON2 - Festival do Norte
6,53%
ON2 - Promocão Turistica do PNP
1,99%

ON2-Infra-estruturas TecnolOg.
Apoio Rede LIT
11,74%
Outros
3,06%

Compart.Financeira - Festival Norte
Admin. Local1,26%
Comparticip. Financeira
Apoio Rede de LIT
InstituicOes
1,91%
Sem Fins
POPH
Lucrativos
0,14%
Outros
0,15%
0,44%

Orcamento do Estado
59,98%

TP - Acordo Quadro de
Contratualizacio
1,86%
I.D.P. - Eventos Desportivos
2,83%
Bingo
4,84%
Quotas Ministerios e org.
Descentralizados
0,07%
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Transfer6ncias - Estado

Valor

Estado

3.699.719,29

TP - Orgamento do Estado
QuotizacOes Ministerios Org. Descent.

4.500,00

TP - Verbas do Jogo do Bingo

298.562,04

IDP-Instituto do Desporto de Portugal

174.397,00

TP - Acordo Quadro Contratualizacao

114.910,00

Outros-TP/Fundacao 05.9 Parque

188.936,55

4.481.024,88

Total

Receita - Estado
3.699.719,29
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Transferiincias — Projetos

Programas Comunitarios
ON2

Outros

Programas Nacionais
Turismo de
Portugal

Outros

Total

Infraestruturas TecnolOgicas - Rede
Lojas

724.119,64

724.119,64

Promogao Turistica do Porto e Norte

122.796,37

122.796,37

Festival do Norte

402.564,89

402.564,89

14.138,85

14.138,85

Dinamizagao, Gestao Acompanham.CIT

Congresso Internacional Gastronomia
Vinhos

1.308,01

1.308,01

Outros Projetos

1.264.927,76
Total

37.958,50

37.958,50

TP-Regfin-Candidatura Polo do Douro

8.739,01

188.936,55

8.739,01

226.895,05

1.273.666,77

226.895,05

197.675,56

0,00

1.500.561,82
1.500.561,82

O grafico seguinte evidéncia o peso das rubricas da Venda de Bens e Servicos Correntes,
relativamente ao ano de 2013:

Venda de Bens e Servicos

Venda de Bens
Venda de Servi gos

TOTAL

3.858,48 €

14,38

22.973,39 €

85,62

26.831,87 €

100,00

Venda Bens e Servicos Correntes
Receita-2013

2.2.2- Evolucäo da Receita

,

0`.1uadro e o grâfico seguintes, comparam os valores da receita do trienio 2011 a 2013 nas
\a443

s v6rias componentes, bem como, as taxas de crescimento de 2012/2013 verificadas.
Receitas
Bancos e Outras Instituiciies Financeiras
Bancos e Outras InstituicOes Financeiras

TP - Orcamento de Estado
QuotizagOes Ministerios e Organism os Descentralizados
Verbas de Jogo - Bingo
Institute do Desporto de Portugal-Eventos Desportivos
Turismo de Portugal-Eventos Regionais
PIT - Infraestruturas TecnolOgicas Apoio Rede Lojas
PIT-Loja de Turismo Aeroporto FSC
PIT- Porto Welcome Center
TP - Acordo Quadro Contratualizacdo
Outros
ON2 - Infraestruturas TecnolOgicas Apoio Rede Lojas
ON2 - Prom ocao Turistica da TPNP
ON2 - Festival do Norte
ON2 - Loja Turismo do Aeroporto FSC
ON2 - Porto Welcome Center
POCTEP - C. Form acao Turistico-Teral e del Agua
ON2 - Gong res so Intern. Gastronomia e Vinhos
Protocolo colaboragao - Fundacáo EDP
Dinamizacào, Gestäo Implementacão CIT
POPH
Turismo de Portugal-Regfin - Candidatura Douro
Quotas - Municipios
Com participacâo Financeira-Infraestruturas TecnolOgicas
Apoio Rede Lojas
Com participacâo Financeira - Festival do Norte
Outros
Instituicries sem Fins Lucratisos
Total Transferéncias Correntes

PublicagOes e Impressos
Produtos Alimentares e Bebidas
Mercadorias - Artesanato
Outros
Aluguer Centro Congressos
Outros
Outros
Total da Venda Bens e Servicos

Entidade Regional Turismo do Douro
Outras
Total de Outras Receitas Correntes

Total Racaltas Correntes
Outras receitas de capital
Outras receitas de capital

Total Ftecoltas Capital
Em p. Mêdio Longo Prazos-Administracào Central

Total Paaalvos Roo ncairos
Saldo da Geréncia Anterior
Outras receltas
TOTAL

2011

2012
293,73

293,73
2.410.273,72

Taxa
Crescimento

2013

2.280,05

28.589,59

2.280,05
28.589,59
2.119.107,10 3.699.719,29

1.153,90
1.253,90
74,59
-72,73
79,91

4.500,00

16.500,00

4.500,00

253.220,57
650.000,00
100.000,00

165.948,57
0,00
25.000,00

298.562,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90.361,32

0,00

-100,00

174.397,00

100,00

0,00

-100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

249.800,00

229.820,00

0,00

0,00

-50,00
100,00
100,00

0,00

0,00

0,00

9.600,15

45.671,68
700.117,76

0,00

344.280,58

114.910,00
188.936,55
724.119,64
122.796,37
402.564,89
0,00

0,00

0,00

0,00

3.903,05

52,03

0,00

76.414,68
0,00
0,00

0,00
1.308,01
0,00

76.260,00

0,00
0,00
0,00
93.000,00

168,87
-42,50

-100,00
0,00
-100,00
-98,29

8.738,99

8.739,01

0,00
141.000,00

37.958,50

0,00
100,00
0,00
100,00

144.000,00

2,13

14.138,85

117.952,80
77.964,64
27.000,00
11.407,91
9.000,00
9.000,00
3.955.497,49 4.373.409,18 6.168.567,59
1.323,75
1.386,20
1.005,45
183,15
45,47
0,00
1.440,02
386,39
307,64
779,73
19.076,31
2.227,09
2.067,00
20.292,00
10.549,75
0,00
0,00
0,00
12.423,64
4,25
0,00
5.860,35
40.805,62
26.831,87
0,00
0,00
3.122,51
26.640,66
70.800,87
262.085,78
26.640,66
70.800,87
265.208,29
95.940,00

201.298,16

-41,40

0,00

197.690,40

-60,56

100,00
-21,11

41,05
31,66

-100,00
-20,38
-88,33
-48,01

0,00
100,00
-34,24
100,00

270,17
274,58

3.988292,23

4.47.296,72

6.489.197,34

44,61

0,00
0,00

0,00
0,00

5.000,00
5.000,00

100,00

0,00
0,00
181 506,69 2.000.000,00
181.606,69 2.00.000,00

5.000,00

100,00

0,00

-100,00

100,00

0,00

-100,00

218.443,42
218 A43,42

725.036,16 2.735.120,11

277,24

2.735.120,11

100,00

4.388.242,34

7.212.331,88 9.229.317,45

27,97

725.036,16
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Variacâo da Receita 2011/2012/2013
• 2011 M 2012 II 2013
6.168.567,59

4.373.409,18

3.955.497,49

2.735.120,11
2.000.000,00
265.208,29
28.589,59

40.805,62
26.831,87 26.640,66
5.860,35

293,73 2.280,05

Bancos e O.I.F

Total Transferindas
Correntes

725.036,16

70.800,87

Total da Venda Bens e Total de Outras Receitas
Servicos
Correntes

"WO 181.506,69

Outras receitas de
capital

Total Passivos
Financeiros

0,00

218.443,42

Saldo da Gersincia
Anterior

A evolu o da receita no trienio, merece-nos os seguintes comentkios:
A receita aumentou 27.97% em relacäo a 2012 e mais de 100% face ao ano de 2011.

As transferdncias do Orcamento do Estado aumentaram em relacäo aos Oltimos dois
exercicios, sendo que em relacao ao ano transato esse aumento foi de 74.59%. Estas
verbas incluem o valor de 116.653,91 do extinto Polo do Douro que representam 3.15%
do valor total recebido;
As transferéncias do Turismo de Portugal, provenientes do Jogo do Bingo, aumentaram
face a 2012, 79.91% e face ao ano de 2011, 17.91%;
Relativamente ao contrato programa celebrado com o Instituto de Desporto de Portugal,
Eventos Desportivos, näo foram recebidos em 2013, a parte restante do acordo
(174.397,00E);
No periodo em anâlise, foi recebido do Turismo de Portugal o valor de 114.910,00€, do
acordo quadro de contratualizacâo dos RH da Loja Interativa de Turismo do Aeroporto
FSC e 188.936,55€ do protocolo da Fundacäo COa Parque;
Foram recebidos durante o ano em anãlise fundos comunithrios, respeitante as
candidaturas das Infraestrutura TecnolOgica de apoio a Rede de Lojas Interativas de
Turismo, da Promocao Turistica da TPNP, Festival do Norte, I Congresso Internacional
de Gastronomia e Vinhos, Dinamizacao, Gestao e Acompanhamento da Implementacáo
CIT e POPH, no valor de 1.311.624,27€, sendo que em 2012 apenas foram recebidos
1.175.275,72E;
As receitas das quotizacOes das Autarquias Locais, mantèrn a tendéncia do ano anterior;
Foram recebidos em 2013, 117.952,80€, da comparticipacäo financeira dos Municipios,
no projeto das Infraestruturas TecnolOgicas de Apoio a Rede de Lojas Interativas de
Turismo, verificando-se uma reducäo de 41.4%;
Foram recebidos em 2013, 77.964,64€, da comparticipacäo financeira dos Municipios,
no projeto Festival do Norte;
Foi arrecadada receita no valor de 27 mil euros no ano de 2013, no Ambito do acordo de
colaboracao com o Municipio de Guimardes - Guimaräes + 2012;
Na rubrica InstituicOes sem Fins Lucrativos, mantem-se a tendéncia relativamente ao
ano de 2011, muito embora se verifique uma diminuicäo de 21.11% em relacäo ao ano
de 2012 (quotizacOes de outras entidades);
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As vendas de bens e servicos diminuiram cerca de 14 mil euros, face a 2012
aumentaram em relacao a 2011, em cerca de 21 mil euros.
A arrecadacao da receita classificada na rubrica Outras Receitas Correntes, diz respeito
essencialmente aos acordos de colaboracäo no Ambito da BTL 2011 BTL 2012 e BTL
2013 e do Acordo de colaboracäo corn a Area Metropolitana do Porto — Renda das
instalacOes da Loja de Turismo de Santiago de Compostela, que no ano em referAncia
teve urn aumento face ao ano anterior em mais de 194 mil euros;
Foi recebido o valor de 5 mil euros, referentes ao valor da retoma da viatura Renault
Laguna, em Outras Receitas de Capital.

-----\
2.3 xecugäo Orgamental da Despesa

Taxa de
Despesa 2013 Execugäo
2013

Despesa

Orca me nto
2013

Despesas corn pessoal
Aquisigão de bens e servigos
Juros e outros encargos
Transferéncias correntes
Outras despesas correntes
Subsidios

2.061.954,92
3.168.181,49
7.650,03
366.381,31
293.018,68
200,00

€ 2.033.931,20 €
€ 1.540.366,97 €
€
4.522,75 €
€ 345.322,25 €
€ 287.483,95 €
€
0,00 €

98,64
48,62
59,12
94,25
98,11
0,00

Aquisigäo de bens de capital
Passives Financeiros

3.447.607,32 € 1.712.021,12 €
2.122.086,88 € 1.902.188,46 €

49,66
89,64

11.467.080,63 € 7.825.836,70 €

68,25

TOTAL

O total da despesa efetuada durante o ano de 2013 foi de 7.825.836,70€, o que representa
cerca de 68.25% dos valores previstos no Orcamento, 11.467.080,63E.
A taxa de execucao das despesas corn pessoal aproximou-se dos 100% do previsto, assim
como as transfer6ncias correntes e outras despesas correntes;
As despesas corn Aquisicao de bens e servicos, Juros e outros encargos e Aquisicäo de bens
de capital, ficaram abaixo da taxa de execucao global da despesa;

Os passivos financeiros, superaram a taxa de execucao global da despesa, isto e, 89.64% do
previsto.

O quadro e o gr6fico seguintes, apresentam o valor total da despesa, as suas varias rubricas
bem como o seu peso relativo face ao total.

Despesa 2013

Despesa

0/0

Despesas corn pessoal
Aquisigâo de bens e servicos
Juros e outros encargos
Transferéncias correntes
Outras despesas correntes
Subsidios

2.033.931,20 €
1.540.366,97 €
4.522,75 €
345.322,25 €
287.483,95 €
0,00 €

25,99
19,68
0,06
4,41
3,67
0,00

Aquisigão de bens de capital
Passivos Financeiros

1.712.021,12 €
1.902.188,46 €

21,88
24,31

7.825.836,70 C

100,00

TOTAL

Despesa 2013
Passivos Financeiros
_24,31%
Despesas com
pessoal
25,99%

Aquisiclo de bens de
capital
21,88%

Outras despesas
correntes Transferenclas
3,67%
correntes
4,41%

Juros e outros
encargos
0,06%

Aquislcio de bens e
servicos
19,68%

De referir que as despesas corn pessoal representam 25.99 %, das despesas totais e que as
aquisigeo de bens e servicos e a aquisicao de bens de capital, tem urn peso de 19.68 % e
21.88%, res petivamente.
Os juros e outros encargos, as transferencias correntes e as outras despesas correntes,
representam em conjunto 8.14%, do total da despesa e os passivos financeiros, cerca de
24.31%, face a execucâo da despesa de 2013.

2.3.1- Evolugão da Despesa

0 quadro e grâfico seguintes comparam o valor da despesa nas suas vârias componentes,
relativamente aos anos de 2011, 2012 e 2013.

Despesa

Despesas corn pessoal
Aquisicao de bens e servicos
Juros e outros encargos
Transfertncias correntes
Outras despesas correntes
Subsidios
Aquisicao de bens de capital
Passives Financeiros
TOTAL

Despesa 2011

Despesa 2012 Despesa 2013

1.871.098,28 € 1.710.498,58 € 1 2.033.931,20 €
812.929,72 € Q 1.827.157,41 € 1.540.366,97 €
1.424,64 €
889,47 €
4.522,75 €
536.047,00 €'
€ 345.322,25 €
58.852,35 € 287.483,95 €
169.005,28 €
0,00 €
0,00 €I
0,00 €,
274.008,37 €
0,00 €
3 664 513,29 C

400.424,13 € 1.712.021,12 €
24.939,83 € 1.902.188,46 €
4.477.211,77 C 7 825 836,70

Taxa de
crescimento
2012/2013

18,91,
-15,70
408,48
-24,01
388,48
0,00
327,55,
7.527,11
74.79

V® I

2.012 2013

Cf., 1 0 old D (410

2.033.931,20 €

1.902.188,46 €

1.710.498,58 €
1.827.157,41€
1.871.098,28

1.712.021,12 €
1.540.366,97 €

8 2.929,7

454.450,00C
536.047,00€

345.322,25€
58.852,35€
169.005,28C

889,47 €
4.522,75 €

Despesas corn pessoal

Aquisicao de bens e
servicos

Juros e outros encargos

287.483,95€

400.424,1

274.008,37C
0 00 C

Transfer& das
COST altos
n 2011 02012 02013

Outras despesas
correntes

Aquisisio de bens de
capital

24.93

Passivos Financeiros

A evolucao da despesa no triênio, relativamente as rubricas agregadas, merece-nos
seguintes comentânos:

Despesas com Pessoal

Os custos corn pessoal aumentam face a 2012, 18.49%, isto a cerca de 317 mil euros, no
entanto demos cumprimento ao previsto no n°2 do Art° 44 dos Estatutos da TPNP, porquanto o
total das receitas correntes dos anos econ6micos entre 2011 e 2013 e calculando o râcio dos
custos corn pessoal neste exercicio econ6mico, verifica-se uma folga de 18.51%.

Despesa 2011

Despesa 2012

Despesa 2013

Taxa de
crescime

Rem uneragOes dos membros e Orgäos sociais

66.223,32 €

74.855,16 €

74.712,18 €

-0,19

Pessoal dos quadros - Regime Funk) PCiblica

750.678,98 €

747.611,01 €

761.735,48 €

1,89

Pessoal dos quadros - Regime Contrato Individual

322.317,91 €

274.204,70 €

299.671,84 €

9,29

62.212,12 €

105.833,82 €

87.529,57 €

-17,30

0,00 €

599,50 €

1.599,36 €

166,78

Representacao

35.112,59 €

33.512,61 €

30.624,45 €

-8,62

Subs idios de refeicao

77.285,78 €

80.751,36 €

101.486,57 €

25,68

Subs idio ferias e Natal

205.898,48 €

65.646,06 €

226.737,09 €

245,39

49.937,84 €

49.982,05 €

41.489,55 €

-16,99

Abono para falhas

1.153,32 €

5.410,72 €

8.568,57 €

58,36

Outros Suplementos e Premios

6.924,12 €

9.450,28 €

4.760,91 €

-49,62

294.507,14 €

268.651,53 €

395.015,63 €

47,04

1.872.251,60 €

1.716.508,80 €.

2.033.931,20 C.

18,49

Despesa corn Pessoal

Pessoal a Termo Certo e em Qualquer Outra Situacao
Pessoal aguardando Aposentagao

Ajudas de Custo

Seguranga Social/Seguros
Total Despesas corn Pessoal

Despesas corn Pessoal
2013
2012
Valor
%
Valor

Remuneracties certas e permanentes
Abonos varieveis e eventuais

Seguranca Social

%

,,

Variacâo
2013-2012
Valor
%

1.584.096,54

77,9

1.382.414,72

80,8

201.681,82

14,59

54.819 ,03

2,7

59.432,33

3, 5

-4.613, 30

-7,76

395.015, 63

19,4 '

268.651,53

15,7

126.364,10

47,04

100,0 , i 1.710498,58

100,0

323432,62

18,91

-

Total

' 2.033.931,20

3Y
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Da (
analise os
1 giladros, os dados mais relevantes säo os seguintes:

Os valores pagos em remuneracOes certas e permanentes, totalizaram em 2013,
1.584.096,54E, isto é, cerca de 78% do total das despesas corn pessoal. Face a 2012
estas despesas aumentam cerca de 201 mil euros, devido ao pagamento do subsidio de
ferias e a integracao dos colaboradores do extinto Polo do Douro.
As despesas pagas corn abonos varieveis ou eventuais, isto é, ajudas de custo e outros
suplementos e premios, totalizam em 2013, 54.819,03€. Face a 2012 estas despesas
aumentaram cerca de 4 mil euros, devido ao pagamento do abono para falhas na LIT
Aeroporto FSC.
A Seguranca Social, paga em 2013, atingiu o valor de 395.015,63€, aumentando face a
2012 em cerca de 126 mil euros, devido ao aumento das taxas.

Aquisicio de Bens e Servicos

Os custos corn aquisicäo de bens e servicos globalmente sofreram uma diminuicao face aos
anos de 2012 e 2013, em cerca de 287 mil euros, isto e, 15.7%..
0 quadro seguinte reflete a variacao verificada nos anos de 2012 e 2013, nas v6rias rubricas.

Aquisigão de Bens e
erincos
Combustiveis e lubrificantes
Limpeza e Higiene
Vestuario e artigos pessoais

Despesa Paga
2013
Valor

%

2012
Valor

%

Variacao
2013-2012
Valor
%

49.013,71

3,2

57.537,72

3,1

-8.524,01

-14,8

2.975,78

0,2

3.152,99
1.033,20

0,2
0,1

-177,21

-5,6
-100,0

0,8

0,00

0,0

15.023,09

1,0

Premios, condecoragOes e ofertas

2.380,62

0,2

15.399,95
5.038,36

0,3

-376,86
-2.657,74

Ferramentas/Outros Bens

6.642,60

0,4

9.785,59

0,5

-3.142,99

Encargos das instalagOes

44.108,18

2,9

39.601,56

2,2

4.506,62

-32,1
11,4

Material de escritOrio

-1.033,20

-2,4
-52,8

Limpeza e higiene

10.173,21

0,7

13.072,87

0,7

-2.899,66

-22,2

Conservagäo de bens

13.599,37

20.905,91

1,1

-7.306,54

-34,9

Locag5o de edificios

48.106,11

0,9
3,1
4,6

2,3

32.985,35
29.063,22

218,1

71.439,36

15.120,76
42.376,14

0,8

Locagäo de material de transporte
Locagao de outros bens

11.224,32

0,7

31.934,70

1,7

-20.710,38

Comunicag8es
Transportes

96.776,23

6,3

5,6

-4.802,02

-64,9
-4,7

5.252,68

0,3

101.578,25
2.812,60

0,2

2.440,08

86,8

2,0
1,4

-19.171,41

-53,8
3,2

Representag5o dos servicos
Seguros
Deslocageies e Estadas
Estudos, pa receres, projetos e cons
Forma ga o
Publicidade
Assistência Tecnica
Outros trabalhos especializados
Outros servicos

Total

68,6

16.493,05

1,1

26.383,82

1,7

35.664,46
25.554,59

23.456,30

1,5

24.659,74

1,3

-1.203,44

-4,9

20.000,00

1,3

915,30
191.305,34

0,1

0,00
5.656,80

0,0
0,3

20.000,00
-4.741,50

100,0
-83,8

12,4

326.581,62

17,9

0,8

11.597,32

0,6

-135.276,28
434,46

-41,4

12.031,78
848.923,93
24.142,19

55,1

1.009.786,67

1,6

28.305,61

55,3
1,5

-160.862,74
-4.163,42

-14,7

1.540.366,97 100,0

1.827.157,41

100,0

-286.790,44

-15,7

829,23

3,7
-15,9

Sofreram variacoes significativas relativamente ao ano anterior as seguintes rubricas:
Diminuicc3es:

• Combustiveis de lubrificantes, relativamente ao ano anterior, verifica-se uma diminuicao
em cerca de 8.500,00€, (14.8%);
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Re esentacao dos servicos, diminuicão de 19.171,41€, (53.8%), em relacAo ao ano
anteri r, devido a realizacão do I Congresso Internacional de Gastronomia e Vinhos em
2012;
Locacão de outros bens, a diminuicao de 20.710,38€ (64.9%), deve-se principalmente, a
realizacão da 1 a Edicao do Festival do Norte no ano de 2012.
Publicidade, diminui cerca de 135 mil euros, (41.4%), diz respeito, principalmente, as
despesas pagas dos projetos;
Outros trabalhos especializados, diminuem em cerca de 160 mil euros deve-se, as
despesas pagas dos projetos em 2012, que foi muito superior ao presente ano.

Aumentos:

Encargos das instalacOes, aumento em cerca de 4 mil euros (11.4%), devendo-se
essencialmente aos encargos corn as instalaceies do Polo do Douro;
Estudos, pareceres, projetos e consultadoria, aumento de 20 mil euros, referente as
despesas pagas do projeto do PWC-Porto Welcome Center;
Locacäo de material de transporte, aumento de cerca de 29 mil euros (68.6%), devido ao
pagamento de novos contratos Renting;
LocacAo de edificios, aumento de cerca de 33 mil euros (+100%), devido ao pagamento
da renda das instalacOes da LIT de Santiago de Compostela.

Aquisicäo de Bens e Servicos/Proletos

As despesas con, bens e servicos analisadas anteriormente, englobam, as despesas correntes
referentes aos projetos desenvolvidos pela TPNP e respeitantes a fundos comunitârios,
conforme quadro seguinte:

Plano de Atividades - Despesa
Festival do Norte

670.568,55

Projeto Euro Region Termal e del Agua

16.908,60

Loja Interativa de Turismo do Aeroporto FSC

83.065,79

Porto Welcome Center

23.658,62
TOTAL

794.201,56

Constata-se que do montante total da aquisicao de bens e servicos, 1.540.366,97E, o valor de
794.201,56E, diz respeito a despesas corn os projetos.

ncias Correntes

Transferèncias Correntes - Despesa

Eventos Desportivos
Eventos Regionais
ATP - Associagäo de Turismo do Porto
Outras
Fam [Has - Outros

TOTAL

2013

2012

Variacao

175.000,00

266.700,00

-91.700,00

0/0

-34,38

0,00

51.250,00

22.473,31

126.700,00

-104.226,69

-82,26

2.500,00

9.800,00

-7.300,00

-74,49

145.348,94

0,00

145.348,94

100,00

454.450,00 -109.127,75

-24,01

345.322,25

-51.250,00 -100,00

As transferdncias correntes efetuadas no ano de 2013, atingiram o montante de 345.322,25€.

A diminuicao de cerca de 109 mil euros, isto é, -24.01% relativamente a 2012, deve-se ao facto
de os pagamentos relativos a contratualizagão corn diversas entidades no Ambito do Contrato
Programa de Desenvolvimento Desportivo e CalendArio Nacional de Eventos Regionais 2011,
serem ern montante ao ocorrido no ano de 2012.

Outras Despesas Correntes

0 valor total das outras despesas correntes foi de 287.483,95€ e diz respeito essencialmente,
Ao pagamento do imposto municipal sobre transmissOes do projeto PWC-Porto Welcome
Center, ao pagamento a Fundacäo C6a Parque e pagamento de divida herdadas do Polo do
Douro.

Aquisicao de Bens de Capital
0 quadro seguinte, evidencia as despesas de investimento efetuadas durante o ano de 2013.

Despesas de Investimento
••.

Aquisigao, Construgao, Consentagao e
PWC-Porto Welcome Center
Beneficiagao de InstalagOes
Equipamento de informatica

DelegagOes de Turismo
Infraestrutura TecnolOgica
Sede

Software Informatico

Infraestrutura TecnolOgica

Parcial

1.100.000,00

Valor Total

1.100.000,00

195,57
284.324,68
4.520,25

289.040,50

308.820,71

Sede

13.846,17

322.666,88

Ferramentas e Utensilios

Sede

234,84

234,84

Outros Investimentos

Sede

78,90

78,90

. 1.712.021,12

1.712.021,12

Total

0 valor total das despesas de investimento foi de 1.712.021,12€ no ano de 2013.
De referir que no PWC-Porto Welcome Center, o investimento corn a aquisiceo do imOvel, foi
de 1.100 mil euros, o que resulta num aumento muito significativo nas despesas de capital, em
relacao ao ano anterior.
As despesas de investimento na Infraestrutura TecnolOgica de Apoio a Rede de Lojas
Interativas de Turismo, tern igualmente um resultado muito significativo, isto é, cerca de 593 mil
euros.
Na Sede e Delegacees da TPNP, as despesas de investimento representam cerca de 19 mil
euros.

2.4 - Endividamento
2.4.1 - Divida de terceiros
Corno se pode verificar no quadro e grAfico seguintes, o valor da divida de terceiros no final de
2013 é de 425.294,86€.
Relativamente ao ano de 2013, o valor da divida aumentou em cerca de 16 mil euros.

31/12/2011

Dividas de Terceiros

31/12/2012

Taxa Cresc.

31/12/2013

25.633,63 €

35.988,56 €

43.382,01 €

20,54

202.763,12 €

363.290,47 €

238.280,40 €

-34,41

Outros Devedores Diversos - Douro

0,00 €

0,00 €

471,37 €

100,00

Credores de Transf. Autarquias - Douro

0,00 €

0,00 €

139.733,07 €

1 00,00

275,17 €

10.079,18 €

3.428,01 €

-65,99

228.671,92 €

409.358,21 €

425.294,86 €

103,89

Clientes c/c
Outros Devedores Diversos

Estado e Outros Entes PUblicos

TOTAL

Divida de Terceiros
• 2011 • 2012 • 2013
363.29 47 C
202.763,12 C

238.280,40C
139.733,07 C

25.633,63 C

4
43.382,01
C
35.988 56

Clientes c/c

Outros Devedores
Diversos

471,37 C

Outros Devedores
Diversos - Douro

Credores de Transf.
Autarquias - Douro

275,17 C

10.079,18 C 3.428,01

Estado e Outros
Entes Riblicos

2.4.2- Divide a terceiros

l'm

As dividas a terceiros de curto prazo totalizam o montante de 395.062,82€, encontrando-se
repartida por fornecedores conta correntes (133.788,72€), Estado e outros entes pitlicos
(24.643,76€), Outros credores (870,51€) e emprestimo de curto prazo (235.759,83€).

Convêm, no entanto, analisar as variacties verificadas rubrica a rubrica, assim:
Divide de Fornecedores conta corrente
A divida de fornecedores c/c sofreu uma diminuicao muito significativa em relacão a 2012, em
cerca de 128 mil euros.

Divide ao Estado
Em 31 de Dezembro de 2013, transita o valor de 24.643,76€, para ser entregue ao Estado,
respeitante a descontos retidos em vencimentos.

Emprêstimo de Curto Prazo - TP
Salienta-se o pagamento de 1.832.305,19€ do emprêstimo de curto prazo, permanecendo em
divida o valor de 235.759,83€, que nao foi possivel pagar na totalidade, para nao incumprirmos
com os Fundos Disponiveis.
Este emprêstimo e referente a um acordo de concessao de apoio financeiro, corn vista a criar
condicOes financeiras para a concretizacâo dos projetos "Porto Welcome Center" e
"Infraestruturas Tecnológicas da Rede de Lojas de Turismo".

0 valor da divida de módio e lonqo prazos da TPNP é, em 31/12/2013, de
478.781,05E, sendo:
91.186,57€ respeitante a um emprestimo da extinta RTNT, tendo sido pagos
24.939,83E;
54.382,66€ referente ao Contrato de Concessäo de Apoio Financeiro no Ambito
do Regime Geral dos Financiamentos do Turismo de Portugal, IP, cuja
amortizacao se iniciou em 2013, por urn period° de 5 anos;
333.211,82€ referente a emprestimo obtido pelo extinto Polo do Douro, ao
Turismo de Portugal.

31/12/2011

Dividas a Terceiros

31/12/2012

Taxa Cresc.
2012/2013

31/12/2013

265.543,89 €

261.509,14 €

133.788,72 €

-48,84

369,97 €

3.571,98 €

24.643,76 €

589,92

319.176,67 €

13.846,17 €

0,00 €

-100,00

5.844,36 €

0,00 €

870,51 €

0,00

Emprêstimo Curto Prazo - TP

0,00 €

2.000.000,00 €

235.759,83 €

-88,21

Divida Curto Prazo

590.934,89 €

2.278.927,29 €

395.062,82 €

-82,66

Emprestimo - TP (Ex-RTNT)

149.639,00 €

124.699,17 €

91.186,57 €

-26,87

Emprestimo - TP (Dididas ex-RTs)

181.506,69 €

181.506,69 €

54.382,66 €

-70,04

0,00 €

0,00 €

333.211,82 €

100,00

Divida Mèdio e Longo Prazo

331.145,69 €

306.205,86 €

478.781,05 €

56,36

TOTAL

922.080,58 €

2.585.133,15 €

873.843,87 €

-66,20

)Fomecedores c/c
Estado
Fomecedores de imobilizado
Outros Credores

Emprestimo - TP (Ex-POlo Douro)

Divida a Terceiros

Dividas a
Terceiros

Fornec. c/c

U Sëriel

2012

261.509,14E

56rie2

2013

133.788,72 f

Id

Outros
credores

Fornecedor
es de
Imobilizado

3.571,98E

0,00E

13.846,17E

24.643,76E

870,51E

0,00E

Estado

Emprestimo
Curto Prazo
- TP

Emprëstimo
- TP (ExRTNT)

Emprêstimo
- TP
(Midas exRT's)
2.000.000,00 124.699,17E 181.506,69E

Emprêstimo
Curto Prazo
- TP

235.759,83E

91.186,57E

333.211,82 E

54.382,66E

0,00 E

2.4 - Resumo dos Movimentos Financeiros da Gerfincia

Designapao

OperacOes
Orcamentais

Operacdes
Tesouraria

Total

Saldo transitado de 2012

2.735.120,11 €

1.606,85 €

2.736.726,96

Receita arrecadada

6.494.197,34 €

525.420,58 €

7.019.617,92 €

Despesa realizada

7.825.836,70 €

503.254,73 €

8.329.091,43 €

1.403.480,75 €

23.772,70 C

1.427.253,45 C

Saldo a Transitar

O saldo a transitar para o ano de 2014, importa no montante de 1.427.253,45€, sendo,
1.403.480,75E de operacties orcamentais e 23.772,70€ de operacees de tesouraria.

PROCESSO PATRIMONIAL

Processo Patrimonial

2013

3 - Processo Patrimonial
3.1 - Balanco
Balango

Descricao

31/12/2012
%
Valor

31/12/2013
Valor
%

Imobilizado
Dividas de Terceiros - Curto prazo

1.003.506,29 €
409.358,21 €

24 18 2.888.803,15 €
9,87
350.521,73 €

60,36
7,32

Titulos Negociaveis
Dep6sitos Bancarios e Caixa
Acrascimos e Diferimentos

7481,97 €
2.729.244,99 €

0,18
65,77

7.481,97 €
1.419.771,48 €
119.532,19 €

0,16
29,66
2,50

100,00 4.786.110,52 €

100,00

Activo
Patrim6nio
Reservas Legais
Reservas decorrentes de transferéncias ativos
Resultados transitados
Resultados Liquidos do Exercicio

Fundos PrOprios

DMdas a Terceiros- Madio e Longo prazos
DMdas a Terceiros- Curto prazo
Acrescimos e Diferimentos
Passivo

TOTAL DOS FUNDOS PROPRIOS E
PASSIVO

4.149.591,46 € v
422.612,15 €
47.226,47 €
349.827,49 €
256.088,58 €
341.498,89 €

1.417.253,58 € •

2.306.205,86 €
278.927,29 €
147.204,73 €

29,82
3,33
24,68
18,07
24,10

1.118.802,37 €
64.301,41 €
349.827,49 €
440.438,70 €
1.226.078,89 €

34,97
2,01
10,93
13,77
38,32

100,00 3.199.448,86 €

100,00

84,40
10,21
5,39

487.398,03 €
395.062,82 €
704.200,81 €

30,72
24,90
44,38

2.732.337,88 € yr

100,00 1.586.661,66 €

100,00

4.149 591,46 €

100,00 4 786.110,52 €

100,00

3,2 - Demonstracäo de Resultados

Demonstracão de Resultados
Actividade
Fomecimentos e Servicos Extemos
Custos corn Pessoal
Transf. e subsidios correntes concedidos e
orestacOes socials
AmortizacOes e ProvisOes do Exercicio
Outros Custos e Perdas Operacionais
Custos e Perdas Financeiros
Custos e Perdas Extraordinkios
Resultado liquido do exercicio
Custos e Perdas
Vendas de Bens e PrestacOes de Servicos
Impostos e Taxas
Transferéncias e Subsidios Obtidos
Outros Proveitos e Ganhos Operacionais
Prowitos e Ganhos Financeiros
Proveitos e Ganhos Extraordinkios
Proveitos e Ganhos

2013

2012
Valor

0/0

Valor

1.723.374,27 €
1.748.134,54 €

37,00 1.452.464,39 €
37,53 2.083.760,23 €

25,38
36,41

538.100,00 €
258.784,56 €
816,01 €
889,47 €
45.914,31 €

11,55 188.963,94 €
5,56 P. 546.317,84 €
10.853,01 €
0,02
4.417,37 €
0,02
0,99 210.699,73 €

341.498,89 €

7,33 1.226.078,89 €

3,30
9,55
0,19
0,08
3,68
21,42

10 0,00

5.723.555,40 €

100,00

46.176,44 €
0,00 €
4.517.159,27 €
0,00 €
2.280,05 €
91.896,29 €

27.194,81 €
0,99
0,00 €
0,00
96,99 5.552.831,16 €
0,00 €
0,00
28.589,59 €
0,05
1,97 114.939,84 €

0,48
0,00
97,02
0,00
0,50
2,01

4.657.512,05 €

5.723.555,40 €

100,00

4.657.512,05 €

NOTAS AO BALANCO E
DEMONSTRACAO DE RESULTADOS

(as
ao Balango e Demonstragdo de Resultados
4 - Not ao

As Demonstracees Financeiras relativas ao exercicio de 2013 foram preparadas, em todos os
aspetos materialmente relevantes, de acordo com os principios contabilisticos geralmente
aceites previstos no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL) de acordo.
As notas que a seguir se apresentam, visam facultar um completo entendimento das
demonstragOes financeiras apresentadas corn os documentos de prestacäo de contas exigidas
no ponto 8.2 do POCAL, no artigo 6° do Decreto-Lei n.°54-N99 e na Resolucäo n.°4/2001 do
Tribunal de Contas, respeitando a numeracao definida. No entanto, os pontos que nä° se
aplicam ao Turismo do Porto e Norte de Portugal, ER (TPNP) ou respeitam a factos ou
situacOes que nao säo materialmente relevantes, nä° colocando assim em causa a fiabilidade
da leitura e interpretacâo das demonstracOes financeiras no seu conjunto, teräo a mencäo "Nao
aplicâvel".
A moeda utilizada nas demonstracOes financeiras é a moeda europeia, unidade Euro.

8.2.1. - Näo foram derrogadas quaisquer disposic6es do POCAL que impecam da leitura das
DemonstracOes Financeiras a obtencäo de uma imagem verdadeira e apropriada do Ativo,
Fundos Pr6prios, Passivo e Resultados.
Os registos contabilisticos foram efetuados em conformidade corn os principios da prudéncia,
especializacäo, consisténcia e materialidade.
Os mapas financeiros foram elaborados de acordo corn os principios contabilisticos definidos
no ponto 3.2. do POCAL.
8.2.2. As DemonstracOes Financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das
operacOes, corn base nos livros e registos da TPNP. No presente exercicio näo se verificaram
mudancas de politicas contabilisticas nem de criterios valorimetricos corn efeitos importantes
nos mapas financeiros.
Contudo e conforme referido anteriormente no ponto 2.1.1 por forca da aplicacao da Lei
n°33/2013 de 15 de Abril, a Turismo do Douro (POlo de Desenvolvimento Turistico), foi objeto
de extincao, por fusao, na Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.R., sucedendo-lhe esta nas
suas atribuicOes, direitos, obrigacOes e posicOes juridicas.
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O processo de fusAo teve concretizacao plena a 31 de Agosto de 2013, pelo que as
1--)
demonstracOes financeiras integram já todos os saldos transitados da ex-Turismo do Douro
para a TPNP, nessa data, bem como, todos os movimentos financeiros e patrimoniais
posteriores, pelo que pelo que os valores deste exercicio econOmico nao säo diretamente
comparAveis, em todos os aspetos materialmente relevantes, corn os do exercicio anterior

8.2.3 — Os criterios valorimêtricos utilizados relativamente as rubricas do Balanco e
Demonstracao dos Resultados sAo:

a) Imobilizado
Os critArios valorimAtricos utilizados relativamente aos Bens de Imobilizado Corp6reo
obedecem as disposicOes do POCAL e do CIBE e sAo os seguintes:
Os bens do ativo imobilizado adquiridos em 2009 e 2013, estao registados ao custo de
aquisicAo tendo por base a respetiva documentacao de suporte.
Os restantes bens resultam de urn processo de inventariacao de bens de imobilizado,
concluido em 2010 registando como custo de aquisicAo o valor de avaliacao dos bens a data
da inventariacao.
As amortizacOes säo calculadas corn base no mAtodo das quotas constantes, a partir do
ano em que os bens entram em funcionamento, utilizando as taxas mAximas legalmente
fixadas na portaria n.°671/2000, de 17 de Abril, conforme o disposto no POCAL.
b) Dividas de/ e a terceiros
As dividas de/e a terceiros sao expressas pelas importAncias constantes dos documentos que
as titulam.

c) Disponi bi lidades
As disponibilidades de caixa e depOsitos em instituicoes financeiras säo expressas pelos
montantes dos meios de pagamento e dos saldos das contas dos dep6sitos,
respetivamente.

8.2.4 - Nao aplicAvel.

8.2.5 - Nâo aplicAvel.
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8.2.6 - Na

plicâvel.

8.2.7. — Os movimentos ocorridos nas rubricas do ativo imobilizado constantes no balanco e
nas respetivas amortizacOes, encontram-se devidamente evidenciados nos mapas que se
anexam.
8.2.8 — A informacao desagregada para cada uma das rubricas dos mapas atrâs referidos,
encontra-se nos mapas que se anexam.

8.2.9 — Nao aplicâvel.
8.2.10 — Nâo aplicAvel.
8.2.11 — Nä° aplicâvel.

8.2.12 — Näo aplicavel.

8.2.13 - Não aplicâvel.
8.2.14 — Näo aplicâvel.

8.2.15 - Nä° aplicâvel.

8.2.16 - NA° aplicãvel.
8.2.17 — A rubrica de Titulos negociâveis respeita a acOes que eram detidas pela extinta
Regiào de Turismo do Nordeste Transmontano no valor de € 7.481,97, registadas ao custo
histOrico.
8.2.18 - Näo aplicãvel

8.2.19 - Nao aplicâvel
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8.2.20 - Näo aplicâvel
8.2.21 - NA° aplicâvel

8.2.22 - Näo aplicâvel

8.2.23 - Nä° aplicâvel

8.2.24 - Nao aplicâvel

8.2.25 — Os saldos apresentados na rubrica de Estado e Outros Entes PUblicos nao se
9ncontram em situagäo de mora, sendo que os valores credores apresentados foram
integralmente liquidados em 2013, dentro do prazo legalmente previsto.
8.2.26 - Näo aplicâvel

8.2.27 - Näo aplicâvel

8.2.28 — Os movimentos ocorridos nas rubricas de Fundo Patrimonial sintetizam-se no quadro
seguinte:
SALDO
31.12.2012
Fundos prOprios:
Patrimônio
Ajust. de partes de capital em empresas
Reservas de reavaliacdo
DonOes
Reservas decorrentes de transf. de ativos
Resultados transitados
Resultado liquid() do exercicio
Reservas:
Reservas legais
Reservas estatudrias
Reservas contratuais
Reservas livres
Subsidios

(a)

(b)

(c)

422.612,15

407.306,14 288.884,08

349.827,49
256.088,58
341.498,89
1.370.027,11

-82.882,19 372.396,47
-341.498,89
-17.074,94 661.280,55

47.226,47

17.074,94

47.226,47

17.074,94

SALDO
31.12.2013

(d)

1.118.802,37

349.827,49
440.438,70
1.226.078,89 1.226.078,89
-105.164,16 1.226.078,89 3.135.147,45

-105.164,16

64.301,41

0,00

0,00

0,00

64.301,41

(a) A Assembleia Gera! OrdinAria realizada em 27 de Marco de 2013, conforme ata
n.°1/2013, deliberou a aplicacäo do Resultado Liquido positivo do exercicio de 2012 no
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tante de 341.498,89E para reforco da reserva legal (17.074,94€) e do patrimOnio em
324.423,95€, adicionalmente foi transferido o montante de 82.882,91 de resultados
transitados para reforco de patrim6nio, para que este represente pelo menos 20% do
ativo liquido existente em 31 de dezembro de 2013;
Integracão dos saldos da Fusäo do ex-Turismo do Douro;
RegularizacOes efetuadas ao saldos integrados do ex-Turismo do Douro (Investimentos
Financeiros no valor de 100.000€, Imobilizado Corporero no valor de 4.904,48€ e
Fornecedores 259,68€);
(d) Resultado Liquido do Exercicio de 2013

8.2.29 — Nä° aplic6vel

8.2.30 — Nä° aplicâvel
8.2.31 — Foi elaborado mapa de Demonstracäo dos Resultados Financeiros, que se anexa.

8.2.32 — Foi elaborado mapa de Demonstracão dos Resultados Extraordinarios, que se anexa.

PROPOSTA DE APLICACAO DO
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO

.C\
\.6 - Proposta de Aplicagdo de Resultados Liquidos
Face as imposigOes do Ponto 2.7.3 do POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei n.°54-N99, de 22 de
Fevereiro, o valor do Resultado Liquido do Exercicio de 2013, no montante de 1.226.078,89€,
sera aplicado no reforgo da Reserva Legal no montante de 61.303,94E, correspondendo a 5%
do Resultado Liquido do Periodo de 2013, nos termos do ponto 2.7.3.5 do POCAL, e na
aplicagao em resultados transitados do montante remanescente de 1.164.774,95€, não sendo
necesskio proceder ao reforgo da rubrica de PatrimOnio para cumprimento do ponto 2.3.7.4. do
POCAL.
6 - Factos relevantes Ocorridos ApOs o Termo do Exercicio
N5o ocorreram factos relevantes apps o termo do exercicio.

Racios Econ6mico-financeiros

7 - Ricios EconOmico-financeiros

Receita 2013

Percentagem

Rendimentos de Propriedade
Bancos e outras instituicOes financeiras/Receita total * 100

0,31

Transferencias correntes
Transferências correntes/Receita total * 100

66,84

Venda de bens e servicos correntes
Venda de bens e servicos/receita total * 100

0,29

Outras Receitas Correntes
Outras receitas correntes: Outras/Receita total * 100

2,87

Outras Receitas de capital
Transferéncias de capital/Receita total * 100

0,05

Outras Receitas
Saldo da gerencia anterior/Receita total * 100

29,64

Note: valores recebidos

Despesa 2013

Percentagem

Despesas com pessoal
( Despesas corn pessoal/Despesa total) *100

25,99

Aquisigão de bens e servicos
( Bens e servicos/Despesa total) *100

19,68

Juros e Outros Encargos
(Juros e Outros Encargos/Despesa total) *100

0,06

TransferOncias correntes
( Transferências correntes/Despesa total) *100

4,41

Outras despesas correntes
(Outras despesas correntes /Despesa total) *100

3,67

Aquisigão de Bens de Capital
(Aquisicão de Bens de Capital /Despesa total) *100

21,88

Passivos Financeiros
(Emprestimo de medio e longo prazos/Despesa total) *100

24,31

Note: valores pagos

