
www.portoenorte.pt

Destino Turístico Porto e Norte 

de Portugal

Ponte de Lima, 30 setembro`14

O Caminho Português de 

Santiago

Novas Perspetivas `14 -`20



www.portoenorte.pt

. das indústrias mais 

importantes do Mundo

. 2012 – mil milhões turistas 

. 2013 – 1.087 milhões

. 2030 – 1,8 mil milhões (OMT)

►TURISMO um dos setores 

económicos mais emocionantes do 

nosso tempo

- enorme responsabilidade p/ setor 

demonstrar compromisso com os 3 

pilares da sustentabilidade: 

económica  - social - ambiental

Importância económica 

do Turismo
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√ PIB 5,8% PT / 3,1% EU

√ Exportações 19,6% PT / 5,3% EU

√ Investimento 12,5% PT / 4,6% EU

√ Emprego 7,2% PT / 3,1% EU 

(WTTC) 

(30% empregos gerados 2013 PT)

contributo do 

turismo

PIB, Exportações, 

Investimento e criação 

de Emprego (direto) é 

relevante  ↔ é um dos 

principais setores, senão, 

o principal da nossa 

economia

TURISMO EM PORTUGAL





PENT e o Destino Porto e Norte de Portugal 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 24/2013

Diário da República, 1.ª série — N.º 74 — 16 de abril de 2013
Aprova (Revisão) do Plano Estratégico Nacional para o Turismo para o
desenvolvimento do turismo no período 2013 – 2015

► A região Norte deve apostar em cinco produtos principais para desenvolver a 

sua oferta turística: 

√ circuitos turísticos culturais e religiosos 

√ turismo de saúde 

√ short breaks 

√ turismo de negócios 

√ turismo de natureza (t.equestre) 

gastronomia e vinhos
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•. Principais mercados
emissores (europeus) França,
Itália, Escandinávia, Alemanha,
Rússia, Reino Unido e Espanha
- com relevância estratégica
para desenvolvimento do
produto

• + fora europa: Brasil, EUA e
países do leste Europeu

•. Individualizar Turismo

Religioso conferindo papel

estratégico – visita, descoberta

numa perspectiva cultural…

•. Individualização de nichos de

mercado em função do

território regional: Património

UNESCO; património artístico,

militar, científico, industrial

Circuitos Turísticos 
Religiosos e Culturais 

Produto turístico estratégico 
(consolidado para PNP)

PENT



Eixo Património Mundial

•Centro Histórico do Porto

•Centro Histórico de Guimarães

•Alto Douro Vinhateiro

•Parque Arqueológico do Côa

.Cidades e Vilas Históricas

•Património Religioso

•Imóveis/monumentos 

classificados 

de elevado valor histórico –

patrimonial

•Museus

•Arquitetura Contemporânea 

•Gastronomia e Vinhos 

•Tradições, Festas, Feiras e 

Romarias

•Artesanato e Folclore

•Agenda Cultural

•Parque Nacional / Áreas 

protegidas únicas

•Termas

Turismo de Habitação

Turismo Rural

Agro Turismo

…  Golf, Vela, Surfing

“matéria- prima“
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Peregrinos que iniciam o Caminho no Norte de Portugal

Peregrinos do Porto e Norte

Peregrinos que fizeram o Caminho Português

Fonte: Oficina do Peregrino
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Peregrinos que fizeram o Caminho Português até Santiago*  
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Fonte: Oficina do Peregrino

*Estes dados incluem peregrinos que iniciaram o Caminho em território espanhol



O Caminho Português de Santiago - Novas Perspetivas `14 `20

√ Caminhos de Santiago - Rota Cultural / Produto turístico

√ Últimos 10 anos nº peregrinos que iniciam Caminho em

Portugal mais que quadriplicou – expectativas de continuidade

crescimento…

↓

Produto vendável para Peregrinos, outros turistas (adeptos 

pedestrianismos…)

www.portoenorte.pt



Peregrino de Santiago (orientado por motivações devocionais,

fé…) é igualmente um “Turista” que, como parte integrante de

um movimento de pessoas, interage culturalmente com os

espaços por onde circula, ao fruir valores patrimoniais, naturais e

paisagísticos únicos na nossa região / Território

Turismo religioso – aliar a outras ofertas → não desviando o

Peregrino da motivação essencial, complementando o seu

percurso de fé.
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→ Roteiros interpretativos dos Patrimónios cultural, natural e paisagístico

que ladeiam os Caminhos…; turismo equestre; gastronomia e vinhos…

→ oferta de condições de apoio e informação aos Peregrinos

→ promover iniciativas inovadoras que, além de revitalizarem estes antigos

percursos de sociabilidade, aliem e potenciem o turismo religioso ao turismo

cultural

→ tornar o produto vendável e “apetecível” para os operadores turísticos

www.portoenorte.pt



Os Caminhos de Santiago como projeto de desenvolvimento dos 

Territórios e Comunidades Locais

Os Caminhos de Santiago no contexto do desenvolvimento 

turístico do Porto e Norte de Portugal  – NORTE 2020  /  Plano de 

Desenvolvimento Turístico do PNP

Estruturação /organização da oferta → criação / consolidação do 

produto turístico

www.portoenorte.pt



No desenvolvimento do turismo cultural…

. Necessidade de manter esforço de preservação / salvaguarda do
património material

. Procurar, com equilíbrio, fomentar proveito económico dos bens culturais

. Implementar um sistema integrado de informação e sinalização turística

. Potenciar a oferta e promoção turística integrada (interna e externa)

. Reforçar / aprofundar / coordenar a articulação entre os diferentes níveis
da administração
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No desenvolvimento do turismo…

. Mais e melhor coordenação entre os diversos agentes, públicos e privados
– a importância das Associações de Peregrinos e Populações Locais - REDE

. Promover a diversificação dos motivos de visita aos espaços culturais,
através de eventos e programas de animação

. Apostar em leituras e ferramentas inovadoras de leitura do Património

. Melhorar mecanismos de promoção da oferta cultural, em articulação com
os agentes do turismo, potenciando os vários canais existentes…

DESAFIOS… RESPONSABILIDADES … OPORTUNIDADES

www.portoenorte.pt
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CRESCIMENTO INTELIGENTE
Desenvolver uma economia baseada no conhecimento e na inovação

CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL
Promover uma economia mais eficiente em termos de utilização de recursos

CRESCIMENTO INCLUSIVO
Fomentar uma economia com níveis elevados de emprego que assegure a coesão

Os Caminhos de Santiago                  Europa 2020 
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sofia.ferreira@portoenorte.ptOBRIGADA

Turismo a cumprir o papel de promotor de desenvolvimento
regional, patrimonial e cultural – sustentabilidade…


