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Vila do Conde é sinónimo de história milenar, cujas 
referências antecedem a origem da própria nacionalidade. 
É sinónimo também de uma riqueza patrimonial singular, 
contabilizando mais de duas dezenas de imóveis 
classificados como monumentos nacionais e de interesse 
público. Vila do Conde é, ainda, sinónimo de uma riqueza 
cultural de enorme interesse, berço de grandes nomes da 
história e da arte do nosso país, que soube inscrever o seu 
nome na história de Portugal. Estes aspetos, mais do que 
“marcas” que qualquer território gosta de poder utilizar, 
são importantes ativos económicos que urge potenciar, 
acrescentando valor aos produtos sol e mar, naturalmente 
associados aos territórios do litoral português, 
promovendo também as riquezas do campo e do rio. 

Depois de um período recente marcado por uma violenta 
crise económica, o nosso país dá agora sinais claros de 
uma viragem, e para a qual muito contribui um crescente 
e melhor desempenho a nível turístico, assumindo-
se como um setor estratégico, capaz de alavancar a 
economia nacional, seguindo a tendência internacional de 
crescimento. E é nesta perspetiva que a Câmara Municipal 
de Vila do Conde encara o turismo: uma atividade 
de extrema relevância para a economia local, com a 
capacidade de potenciar e agregar os vários setores da 
economia do nosso concelho, que embora apresente uma 
tradição secular neste território, constitui-se como um 
grande desafio, ao nível da oferta atual e da necessidade 
de adequação às novas dinâmicas dos mercados e de um 
público cada vez mais diversificado e exigente.

Foi neste contexto, e em estreito alinhamento com a 
estratégia de Turismo do Porto e Norte de Portugal, que o 
Município tomou a decisão de elaborar o Plano Estratégico 
de Desenvolvimento e Marketing Turístico, que fornece 
orientações específicas a todos os intervenientes no setor, 
para que Vila do Conde surja como um dos principais 
roteiros turísticos da Região e do País. 

Desta forma, afirmando-nos como destino de eleição do 
Norte de Portugal para lazer, descanso e pausas de curta 
e média duração, oferecemos aos visitantes um serviço 
de qualidade e um conjunto diverso de experiências 
autênticas, num ambiente seguro e acolhedor. Para atingir 
este objetivo, assumimos o compromisso de envolver 
e aproveitar as potencialidades da cadeia de valor do 
turismo e dos nossos residentes, num processo conjunto 
de criação de experiências turísticas singulares, para que 
o turismo seja também motor de desenvolvimento dos 
negócios locais e da valorização das tradições, adotando 
as melhores práticas na receção dos visitantes e na 
sustentabilidade dos recursos.

Assim, com este documento estratégico para todos que 
direta ou indiretamente trabalham no Turismo, passamos 
a dispor de uma linha orientadora comum, que contribuirá 
para o crescimento da economia local e para a sua 
consolidação, criando mais postos de trabalho, o que, 
consequentemente, se traduzirá numa maior estabilidade 
financeira das famílias e/ou dos munícipes.

Agradeço a todos os empresários, associações e demais 
entidades públicas e privadas que participaram com 
os seus contributos para a concretização do Plano de 
Desenvolvimento e Marketing Turístico para Vila do Conde 
que agora apresentamos.

É nosso desejo que todos se revejam neste trabalho, 
porque ele é de todos e para todos.

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
Dr.ª Maria Elisa Ferraz
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O Turismo está intimamente ligado ao progresso, abrangendo um número 
crescente de novos destinos, sendo que esta dinâmica o posiciona num 
patamar de extrema relevância para o desenvolvimento socioeconómico dos 
países e das regiões.

Hoje, o volume de negócios do turismo mundial iguala, superando em muitos 
casos, o das exportações de petróleo, de produtos alimentares e de automóveis. 
O turismo tornou-se num dos principais players no comércio internacional e 
representa, ao mesmo tempo, uma das principais fontes de rendimento para 
muitos países em desenvolvimento. 

Esta disseminação global do turismo em países industrializados e em 
desenvolvimento, tem produzido benefícios económicos e sociais em muitos 
setores de atividade - desde a construção, à agricultura e às telecomunicações.

A par com estes factos, Vila do Conde integra-se na Região Norte do País, a 
segunda Região, que mais tem crescido nos últimos anos e com perspetivas de 
manter o ritmo acima da média nacional.

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO E 
MARKETING TURÍSTICO DE VILA DO CONDE
É neste contexto que o Município de Vila do Conde decide aliar esforços e 
desenvolver a sua estratégia para o setor do Turismo, reconhecendo que este 
tem o potencial de alavancar a economia local e contribuir para a melhoria 
contínua da qualidade de vida dos vilacondenses, apresentando assim o  
Plano Estratégico de Desenvolvimento e Marketing Turístico, desenvolvido  
ao longo de 4 fases.

ENQUADRAMENTO

Ao longo de 
décadas, o turismo 
tem verificado 
um crescimento 
contínuo, estando a 
tornar-se num dos 
setores económicos 
com o mais rápido 
crescimento do 
mundo.
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ENQUADRAMENTO

MAIO 2016 FEVEREIRO 2017

PARTE I

CARATERIZAÇÃO

Recolha de Informação 
Secundária

DESK RESEARCH

Recolha de Informação 
Primária

ENTREVISTAS E 
QUESTIONÁRIOS
STAKEHOLDERS  
E TRADE LOCAL

• Envolvente ao turismo (demografia, geografia e economia)
• Oferta e procura turística
• Mercados emissores
• Perfil do turista
• Cadeia de valor do turismo
• Destinos concorrentes
• Tendências globais do turismo

• Linhas estratégicas do 
destino: visão, missão e 
proposta de valor

• Objetivos e orientações 
estratégicas por produto e 
mercado

PARTE II

ESTRATÉGIA

PARTE III

POLÍTICAS DE 
MARKETING

PARTE IV

PLANO 
DE AÇÃO
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SITUAÇÃO ATUAL
DO TURISMO
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PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO E  MARKETING TURÍSTICO DE VILA DO CONDE

11

SITUAÇÃO ATUAL DO  
TURISMO DE VILA DO CONDE

É inegável a relevância 
do turismo para o 
desenvolvimento de 
qualquer território.

Vila do Conde não é exceção e o 
setor tem mesmo contribuído para 
o crescimento da economia local, 
como se pode verificar na evolução 
do volume de negócios do turismo 
(inclui alojamento, restauração e 
similares) nos últimos anos.

Figura 1:  Evolução do volume de negócios das empresas não financeiras de alojamento,  
restauração e similares de Vila do Conde

O sucesso do turismo recai, em grande parte, na tradição turística e na 
variedade da oferta de Vila do Conde. Visitar Vila do Conde é conhecer o 
legado arqueológico, a riqueza e imponência da sua monumentalidade e da sua 
história, com realce para o núcleo Quinhentista e a rede de museus, a arquitetura 
contemporânea, a beleza da paisagem, a fauna e a flora, o rio e o mar com 18kms 
de praias, a ruralidade das suas freguesias, a hospitalidade das suas gentes, a 
variedade gastronómica, a tradição artesanal que envolvem as Rendas de Bilros, 
as várias personalidades das artes que aqui nasceram, ou viveram, os eventos 
culturais de prestígio e as festas e romarias que decorrem ao longo do ano.

Ao mesmo tempo, e graças à capacidade empreendedora e inovadora dos 
empresários locais, o serviço prestado nas infraestruturas de alojamento e 
restauração tem sofrido melhorias substanciais contínuas, permitindo que a 
experiência turística em Vila do Conde seja muito positiva, tornando-se um 
destino cada vez mais atrativo para os visitantes.

Fonte: INE (2015), análise IPDT
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EVOLUÇÃO DA 
PROCURA
Os números da procura turística 
demonstram que, de facto,  
o turismo tem crescido em Vila  
do Conde. 

Nos últimos anos encontra-se 
um incremento generalizado 
nos principais indicadores da 
procura pelo destino. O volume de 
hóspedes e dormidas nas unidades 
de alojamento, em particular, 
tem vindo a crescer positiva e 
significativamente, tal como no 
Grande Porto (Figura 2).

Apesar do crescimento verificado, existe ainda uma elevada margem de 
evolução deste indicador devido ao número crescente de turistas que chegam 
ao Grande Porto, em especial às cidades do Porto e Vila Nova de Gaia e que 
podem ser atraídos a Vila do Conde. 

SITUAÇÃO ATUAL DO  
TURISMO DE VILA DO CONDE

Figura 2: Evolução do volume de dormidas nas unidades de alojamento  
de Vila do Conde e do Grande Porto

Fonte: INE (2015), Município de Vila do Conde (2016), análise IPDT
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A Figura 3, que indica a evolução do volume de hóspedes nas unidades de 
alojamento de Vila do Conde e do Grande Porto, demonstra que o nosso 
Concelho está a crescer a um ritmo superior neste indicador: 8,4% ao ano, face 
a 7,5% no Grande Porto.

SITUAÇÃO ATUAL DO  
TURISMO DE VILA DO CONDE

Fonte: INE (2015), análise IPDT

Figura 3: Evolução do volume de hóspedes nas unidades de alojamento  
de Vila do Conde e do Grande Porto
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POSIÇÃO 
CONCORRENCIAL
Vila do Conde continua 
num patamar superior de 
competitividade face aos destinos 
concorrentes de proximidade. 

Em termos concretos, o 
desempenho do alojamento de 
Vila do Conde tem sido superior 
relativamente aos destinos 
analisados, sendo o que mais se 
aproxima dos três maiores (Vila Nova 
de Gaia, Porto e Matosinhos), tal 
como se observa na Figura 4, que 
apresenta o RevPAR em 2014. 

Isto permite aferir a maior capacidade 
do destino em se desenvolver 
turisticamente nos próximos anos.

SITUAÇÃO ATUAL DO  
TURISMO DE VILA DO CONDE

Figura 4: Principais concorrentes quanto ao RevPAR por destino em 2014

Fonte: INE (2015)
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MERCADOS
No que respeita aos mercados que compõem a procura turística de Vila 
do Conde, Portugal continua a ser o mais relevante, seguindo-se Espanha. 
Contudo, os mercados francês e alemão, começam a apresentar tendência de 
crescimento, facto a considerar na estratégia de diversificação da procura. A 
Figura 5 apresenta a distribuição das dormidas nas unidades de alojamento de 
Vila do Conde por mercado, entre 2010 e 2014.

SITUAÇÃO ATUAL DO  
TURISMO DE VILA DO CONDE

Figura 5: Distribuição das dormidas nas unidades de alojamento em Vila do Conde de 2010 a 2014 por mercado emissor

Fonte: INE (2015); análise IPDT
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SITUAÇÃO ATUAL DO  
TURISMO DE VILA DO CONDE

PERFIL DO TURISTA
No que respeita ao Perfil do turista 
de Vila do Conde, a Figura 6 
apresenta a sua caraterização, por 
comparação a toda a Região do Porto 
e Norte de Portugal, sendo que, 
na maioria dos indicadores, Vila do 
Conde goza de uma posição mais 
positiva, destacando-se o nível de 
satisfação com a visita e a intenção 
de regressar e recomendar o destino.

Figura 6: Perfil do turista internacional que pernoita em  
Vila do Conde e concelhos vizinhos vs. Porto e Norte de Portugal

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

PREPARAÇÃO

SALÁRIO BRUTO MENSAL
DO AGREGADO FAMILIAR  2.794€ 2.718€

GÉNERO
Masculino 54,2% 49,9%
Feminino 45,8% 50,1%

CONDIÇÃO PERANTE
O TRABALHO
Por conta de outrem 54,2% 53,9%
Reformado 14,4% 18,1%
Por conta própria 12,4% 10,5%

HABILITAÇÕES LITERÁRIAS
Ensino secundário 46,1% 44,2%
Ensino superior 25,7% 34,0%
Ensino básico 24,3% 15,8%

MOTIVAÇÃO
Visita a familiares e/ou amigos 69,0% 36,8%
Lazer e férias 16,1% 35,8%
Negócios 14,8% 25,0%

INFORMAÇÃO
Visita a familiares e/ou amigos 52,8% 41,8%
Internet 34,2% 51,8%
Agências de viagens 3,1% 19,0%

ESTADO CIVIL
Casado 50,3% 63,5%
Solteiro 29,4% 27,2%

RESERVA
MODO
Internet 43,2% 37,4%
Familiares e/ou amigos 26,5% 16,3%

ANTECEDÊNCIA
Mais de 4 semanas 66,2% 56,8%
4 semanas ou menos 33,7% 43,2%

Vila do Conde e concelhos vizinhos

PNP
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SITUAÇÃO ATUAL DO  
TURISMO DE VILA DO CONDE

Fonte: IPDT (2016); análise IPDT

VISITA

REPETIÇÃO
Primeira vez 9,0% 30,3%

FREQUÊNCIA
2 ou 3 vezes/ano 35,0% 29,4%
1 vez/ano 27,9% 28,1%
4 ou mais vezes/ano 22,9% 13,9%

CONSUMO
Por noite 90€ 130€
Por pessoa 445€ 447€
Por noite e por pessoa 46€ 68€

SATISFAÇÃO
Global (1 a 7) 6,41 6,12
Intenção de regressar (1 a 7) 6,22 5,60
Intenção de recomendar (1 a 7) 6,45 6,15

ALOJAMENTO
Casa de familiares e/ou amigos 50,3% 27,3%
Casa própria 16,1% 14,2%
Hotel 14,8% 32,7%

TRANSPORTE DENTRO DO DESTINO
Carro de familiares e/ou amigos 36,6% 22,0%
Carro alugado 27,3% 28,0%
Carro próprio 16,3% 8,6%

ATIVIDADES
Experimentar a gastronomia 37,1% 90,0%
Passeios de carro 58,1% 61,6%
Fazer compras 45,8% 43,7%
Gozar animação noturna 40,0% 45,0%

ATRATIVOS
Hospitalidade 49,7% 47,6%
Gastronomia e Vinhos 39,4% 50,8%
Alojamento 38,1% 42,5%
Voos low-cost 31,6% 34,3%
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PERSPETIVA DOS STAKEHOLDERS
Segundo o trade e os stakeholders vilacondenses, o 
destino deve assentar o desenvolvimento turístico no seu 
património histórico-cultural e natural. 

A cultura e a natureza, com o 
complemento da gastronomia  
apresentam-se como os produtos 
âncora de Vila do Conde.

Segundo os stakeholders, estes produtos, a par com 
as atividades náuticas, a dinâmica das associações e 
coletividades desportivas e os setores da agricultura e 
pescas, podem posicionar Vila do Conde como um destino 
de eleição no Norte de Portugal. 

Na fase de diagnóstico deste trabalho, verificou-se um 
otimismo generalizado junto dos empresários e outros 
agentes que operam no turismo, face ao futuro do setor 
em Vila do Conde, facto muito positivo atendendo à 
vontade do Município na sua alavancagem.

É opinião generalizada que este território tem as condições 
e as infraestruturas necessárias para se continuar a 
desenvolver, levando a uma melhoria do desempenho da 
economia de um modo geral, visto o turismo impactar 
direta e indiretamente em toda a cadeia de valor da 
atividade económica.

SITUAÇÃO ATUAL DO  
TURISMO DE VILA DO CONDE
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VISão para
o futuro
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A situação atual 
do turismo em Vila 
do Conde, assim 
como as tendências 
do mercado e do 
comportamento 
do consumidor e a 
postura do trade e dos 
stakeholders locais, 
refletem o potencial 
deste território 
para um nível de 
desenvolvimento que 
o elevará a destino 
turístico de referência 
nacional.

Assim, os alicerces da estratégia 
a preconizar refletem-se na 
apresentação de uma visão de futuro 
para o turismo, cuja concretização 
se suporta num conjunto de quatro 
pressupostos.

* Como por exemplo, a Renda de Bilros, o Mosteiro de Santa Clara, “Um porto para o Mundo”, os 
recursos agrícolas e da pesca e a sabedoria da construção naval.

PRESSUPOSTOS ESTRATÉGICOS

A oferta turística baseia-se nos recursos endógenos* do destino 
e no potencial dos mesmos para fins turísticos. É o conjunto dos 
elementos que constituem esta oferta que permite que Vila do Conde 
se diferencie dos demais concorrentes.

A colaboração dos agentes económicos do turismo é essencial. 
O know-how que estes detêm, fruto do contacto direto com os 
visitantes, deve ser valorizado no processo de tomada de decisão.

O desenvolvimento do turismo tem de beneficiar todos os 
envolvidos na cadeia de valor. As oportunidades de negócio 
associadas devem estar ao dispor de todo o trade e stakeholders 
interessados.

Os princípios inscritos no Código Mundial de Ética do Turismo da 
Organização Mundial de Turismo devem ser adotados nos processos 
de desenvolvimento do turismo.

VISÃO PARA O FUTURO

01

02

03

04
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VISÃO PARA O FUTURO

VISÃO

MISSÃO

Ser reconhecido como o destino de eleição do Norte 
de Portugal para lazer, descanso e short-breaks, 
que oferece aos visitantes um serviço de qualidade, 
onde estes dispõem de um conjunto diverso de 
experiências autênticas num ambiente seguro  
e acolhedor.

Envolver a cadeia de valor do turismo  
e os residentes na cocriação de experiências 
turísticas singulares, para que o turismo seja  
o motor de desenvolvimento dos negócios locais  
e da valorização das tradições, a par da adoção  
de boas práticas no destino, na recepção dos 
visitantes e na sustentabilidade dos recursos. 
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A Proposta de Valor 
do turismo de Vila 
do Conde incide nos 
fatores que criam 
a sua identidade, 
como destino 
turístico, permitindo 
a diferenciação dos 
seus concorrentes.

PROPOSTA DE VALOR

História
Vila do Conde tem nas suas origens referências milenares. As suas origens 
ancestrais estão estampadas na paisagem. A experiência turística centra-se na 
riqueza histórica de todo o seu património, nas tradições, nas belezas naturais e 
nas histórias que aqui se criaram ao longo dos anos. O nascimento ou presença 
de personalidades históricas portuguesas, de todas as artes, contribuem para a 
criação de um imaginário incomparável.

Diversidade
O território vilacondense é vasto e dispõe de vários recursos turísticos com 
caraterísticas diferentes. Esta diversidade permite a melhoria da experiência 
dos visitantes, tornando-a mais completa e heterogénea. A importância da 
diversidade também contempla a cena geográfica, significando a interligação 
entre as freguesias do litoral e do interior na oferta turística. 

Tradição
O património cultural, assente na sabedoria da construção naval fortemente 
ligada aos Descobrimentos, cuja tradição se mantém até aos dias de hoje; 
na atividade agrícola, referência nacional pela qualidade e número das suas 
explorações e também pela evolução tecnológica que tem evidenciado, com 
relevância para o setor leiteiro; na atividade piscatória desenvolvida nas Caxinas, 
com forte tradição e com enorme significado histórico e económico; no 
artesanato, com a arte e beleza das Rendas de Bilros, verdadeiro ex-libris e que 
se materializa nos vários eventos promovidos, contribuindo para a diferenciação 
de Vila do Conde.

VISÃO PARA O FUTURO
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VISÃO PARA O FUTURO

Bem-receber
Os vilacondenses são parte integrante do sucesso do 
turismo graças à sua hospitalidade para com os visitantes. 
A sua atitude íntegra, a par do conhecimento do território, 
faz dos residentes um elemento diferenciador de Vila  
do Conde.

Acessibilidade
Vila do Conde beneficia de boas acessibilidades à cidade 
do Porto, destino com maior fluxo de visitantes da região, 
graças ao Metro, ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro, 
principal ponto de chegada de visitantes internacionais, 
sendo servida pela A28, ligando Viana do Castelo ao Porto, 
pela A7, ligando Vila Pouca de Aguiar a Vila do Conde, e 
ainda pela EN13, ligando o Porto a Valença e à Galiza. A 
proximidade entre os serviços turísticos no centro de Vila 
do Conde também é aspeto fundamental para o reforço  
do valor do turismo na cidade.

A visita à história de Vila do 
Conde, um destino próximo, 

em contacto com as tradições 
e as gentes que tão bem 
sabem acolher e com um 

programa diverso de atividades 
para todos os visitantes.

HISTÓRIA

DIVERSIDADE

BEM-RECEBER

TRADIÇÃO

ACESSIBILIDADE
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objetivos
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OBJETIVOS

DESAFIOS DE VILA DO CONDE
• Melhorar e aumentar a oferta hoteleira

• Implementar uma estratégia de comunicação dirigida aos diferentes 
segmentos de mercado

• Melhorar a  informação turística

• Reforçar a competitividade, melhorando a atratividade turística

• Aumentar os fluxos turísticos e diminuir a sazonalidade

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Melhoria global do nível dos indicadores  
do turismo de Vila do Conde

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Aumentar o fluxo de visitantes

• Aumentar a ocupação

• Aumentar o gasto

• Diminuir sazonalidade

Os objetivos definidos 
no âmbito da 
estratégia turística 
de Vila do Conde 
assentam em 
desafios a encarar, no 
sentido de colmatar 
necessidades ao 
nível do alojamento, 
da comunicação 
e do nível de 
competitividade.
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OBJETIVOS

Além dos objetivos específicos, 
passíveis de serem quantificados, a 
estratégia para o turismo de Vila do 
Conde preconiza ações no sentido 
da melhoria e consolidação da 
qualidade da oferta, do reforço 
da notoriedade e atratividade do 
destino e da promoção de um 
espírito de cooperação entre os 
stakeholders. 

Estes deverão ser concretizados através das seguintes medidas: 

MELHORAR E CONSOLIDAR A QUALIDADE  
DA OFERTA

• Reforçar a formação dos profissionais do turismo

• Sensibilizar os residentes para a importância do bem-receber

• Melhorar a qualidade das unidades de alojamento 

• Atrair investimento para a hotelaria

• Preservar o património histórico e cultural

REFORÇAR A NOTORIEDADE E A ATRATIVIDADE
• Aumentar o reconhecimento nos mercados nacional e internacional de 

acordo com o posicionamento definido para o destino

• Promover eventos com projeção nacional e internacional

PROMOVER UM ESPÍRITO DE COOPERAÇÃO ENTRE  
OS STAKEHOLDERS

• Incentivar parcerias entre a cadeia de valor

• Fomentar o investimento público e privado em projetos de interesse 
regional/local
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OBJETIVOS

METAS 2020
Pressupostos para o cálculo da evolução do valor dos indicadores apresentados 
na Figura 7:

1. Histórico de crescimento dos indicadores em  
Vila do Conde;

2. Perspetivas de crescimento do setor do turismo, 
até 2020, no Porto e Norte de Portugal;

3. Previsões da Organização Mundial do Turismo para 
as chegadas turísticas internacionais, até 2020.

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

OBJETIVO 
ESPECÍFICO

INDICADOR VALOR BASE
(2014)

META 
2020

Melhorar  
o nível dos 
indicadores  
do turismo de  
Vila do Conde

Aumentar o fluxo 
de visitantes

Hóspedes 
(milhares) 27,4 32,7

Dormidas 
(milhares) 48,2 66,7

Aumentar a 
ocupação

Taxa de 
Ocupação-
Cama

34,0% 43,6%

Aumentar o gasto RevPAR 23,5€ 31,6€

Diminuir a 
sazonalidade

Taxa de 
sazonalidade 35,1% 33,0%

Figura 7: Objetivo estratégico, objetivo específico, indicador, valor base e meta até 2020
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ORIENTAÇÕES 
ESTRATÉGICAS

A estratégia para o 
turismo de Vila do 
Conde tem por base 
um conjunto de 
linhas orientadoras 
que se dividem 
em três áreas: 
segmentos de oferta 
e produtos turísticos, 
mercados turísticos 
e posicionamento 
estratégico.

ESTRATÉGIA PARA O TURISMO

SEGMENTOS DE OFERTA E PRODUTOS TURÍSTICOS

Vila do Conde apresenta uma variedade substancial de recursos com potencial 
de desenvolvimento turístico, facto que obriga a uma organização estratégica 
dos mesmos. 

A Figura 8 apresenta essa organização, que assenta numa hierarquização em 
segmentos de oferta e produtos turísticos. Estes últimos dividem-se em três 
níveis: produtos estratégicos (produtos centrais tendo por base a experiência 
do destino, os recursos, as infraestruturas e a oferta das empresas locais), 
produtos complementares (aqueles que não sendo principais, constituem-se 
como fundamentais no enriquecimento da experiência turística) e produtos 
secundários (os produtos existentes, com qualidade, mas que apresentam uma 
posição enfraquecida por falta de dimensão comparativamente aos estratégicos 
e complementares).

Figura 8: Hierarquização dos segmentos de oferta e produtos turísticos

SEGMENTOS DE OFERTA

SHORT-BREAKS CAMINHOS DE 
SANTIAGO

TURISMO
RESIDENCIAL

PRODUTOS
ESTRATÉGICOS

Cultura e Património

Eventos
Gastronomia

Sol e Mar
Turismo de Compras
Turismo Desportivo

Eventos
Gastronomia

Sol e Mar
Turismo de Compras

Eventos
Gastronomia

Sol e Mar

Turismo de Natureza
Turismo de Negócios

Turismo Náutico
Turismo Rural (Agricultura)

Turismo de Natureza
Turismo Náutico

Turismo Residencial

PRODUTOS
COMPLEMENTARES

PRODUTOS
SECUNDÁRIOS
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SEGMENTOS DE OFERTA Short-Breaks

Apesar da variedade da oferta, Vila do Conde apresenta 
uma dimensão geográfica relativamente inferior face a 
outros destinos nacionais, mostrando assim vocação para 
uma oferta maioritariamente dirigida a segmentos de 
Short-Breaks, o conceito que suporta o posicionamento 
estratégico do turismo local.

Vila do Conde enquadra-se na tipologia de motivação 
destas viagens de curta duração, pois a sua oferta turística 
inclui atrações arquitectónicas, culturais, gastronómicas 
e comerciais que podem ser visitadas e usufruídas num 
curto espaço de tempo. Além deste facto e na perspetiva 
da procura, o segmento das viagens de Short-Breaks 
tem vindo a crescer nos últimos anos, sendo hoje uma 
tendência mundial. 

Ao mesmo tempo, as visitas turísticas por razões 
culturais e de património são cada vez mais procuradas. 

É neste contexto que se enquadra Vila do Conde,  
que detém as caraterísticas ideais para o conceito  
Short-Breaks, o que se demonstra pela forma como as 
várias componentes da oferta podem ser agregadas, 
enriquecendo a experiência turística. Isto é realizado com 
a integração de atividades que envolvem o Sol e Mar (no 
verão), a Gastronomia, os Eventos e as Compras nas 
estadas de curta duração.

ESTRATÉGIA PARA O TURISMO
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Caminhos de Santiago

Vila do Conde tem uma relação forte e histórica com 
os Caminhos de Santiago. Por um lado, o Caminho 
Português Central, que cruza o território vilacondense, é 
a principal rota de peregrinação nacional desde há muitos 
anos. O Caminho Português da Costa, por outro, surgiu 
com o crescimento dos polos urbanos junto ao Oceano 
Atlântico e tem vindo a conquistar maior notoriedade.

É neste contexto que os peregrinos e turistas que fazem 
os Caminhos de Santiago constituem um importante 
segmento para o desenvolvimento turístico de Vila do 
Conde. Atualmente, muitos destes optam pelos albergues 
e restantes unidades de alojamento do Concelho para 
descansar e pernoitar a meio do Caminho, seja do Central 
ou do da Costa.

Assim, é estratégico explorar esta situação no sentido de 
se maximizar o potencial turístico do Caminho Português, 
que é a segunda rota mais procurada pelos peregrinos em 
2015 (16,4%) apenas atrás do Caminho Francês (Oficina 
de Acogida al Peregrino), adequando o serviço ao longo 
da cadeia de valor do turismo às necessidades específicas 
deste segmento. 

Associado aos Caminhos de Santiago estará implícita 
uma estratégia de organização do Alojamento, com 
Gastronomia, Eventos, Sol e Mar e Cultura e Património.

Turismo Residencial

Também reconhecido como essencial para o 
desenvolvimento do turismo em Vila do Conde é apontado 
o Turismo Residencial. A história do turismo local, desde 
o início do século XX, muito se deve aos visitantes, 
maioritariamente nacionais, que tinham habitação em Vila 
do Conde e que aqui faziam férias, especialmente no verão 
e fins-de-semana. O diagnóstico efetuado mostrou que o 
peso das habitações de uso sazonal no Concelho é ainda 
significativo, quando em comparação com os demais 
concelhos do Grande Porto, sendo, por isso, um elemento 
central a ser explorado ao nível do seu desenvolvimento e 
comunicação. 

A Associação Portuguesa de Resorts refere que este 
produto pode gerar receitas de 10 mil milhões de 
euros e criar 120 mil empregos por ano em Portugal, 
podendo estes valores duplicar nos próximos anos, o que 
demonstra a sua relevância e potencial futuro.

Assim, entende-se a relevância do Turismo Residencial 
no território e o seu papel no futuro desenvolvimento do 
destino.

ESTRATÉGIA PARA O TURISMO
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Produto estratégico
A Cultura e Património é considerado produto estratégico 
do turismo de Vila do Conde pela riqueza histórico-cultural e 
etnográfica do Concelho, capaz de diferenciar o destino. 

Este produto será desenvolvido de acordo com as motivações e necessidades 
dos dois segmentos de oferta associados - Short-Breaks e Caminhos de 
Santiago. Aos visitantes será disponibilizada a possibilidade de visita aos 
principais pontos de interesse através de programas organizados. Em relação 
aos Caminhos de Santiago, estes programas deverão estar relacionados com os 
dois caminhos que cruzam o território vilacondense.

ESTRATÉGIA PARA O TURISMO

Produtos 
complementares
São essenciais para enriquecer a 
oferta turística, contribuindo para 
aumentar o nível de satisfação global 
dos visitantes. 

Eventos

Gastronomia

Sol e Mar

Compras

Turismo Desportivo

Produtos 
secundários
Não apresentam a mesma força 
competitiva que outros destinos 
concorrentes e não dispõem das 
infraestruturas necessárias tal 
como acontece com os produtos 
estratégicos e complementares.

Turismo de Natureza

Turismo de Negócios

Turismo Náutico

Turismo Rural (Agricultura) 

PRODUTOS TURÍSTICOS
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Mercados prioritários
• Elevado peso na procura turística pelo destino

• Bom conhecimento do destino

• Predisposição para o consumo dos produtos turísticos estratégicos

• Excelentes acessibilidades

Os Mercados turísticos de Vila do Conde foram 
categorizados de acordo com critérios de 
evolução da procura turística por Vila do Conde 
e global, considerando-se, simultaneamente, a 
situação económica e demográfica de cada um.

ESTRATÉGIA PARA O TURISMO

MERCADOS

avaliação positiva

avaliação negativa

avaliação média

PROCURA TURÍSTICA

VILA DO CONDE

Portugal

Espanha 

França

GLOBAL

ECONOMIA E 
DEMOGRAFIA

MERCADO
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ESTRATÉGIA PARA O TURISMO

Mercados em desenvolvimento
• Volume significativo na procura turística pelo destino

• Com margem de crescimento

• Reforço recente das relações comerciais ou acessibilidades

Mercados de diversificação
• Reduzida procura turística pelo destino

• Com elevada margem de progressão em termos turísticos

• O seu desenvolvimento exige um esforço de investimento significativo

PROCURA TURÍSTICA

VILA DO CONDE

Alemanha

Reino Unido

China

GLOBAL

ECONOMIA E 
DEMOGRAFIA

MERCADO

PROCURA TURÍSTICA

VILA DO CONDE

Itália

Holanda

E.U.A.

Brasil 

Bélgica

GLOBAL

ECONOMIA E 
DEMOGRAFIA

MERCADO

avaliação positiva

avaliação negativa

avaliação média
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A definição do 
posicionamento 
de Vila do Conde 
assenta nos aspetos 
diferenciadores do 
seu território, nos 
recursos histórico-
culturais, na sua 
localização e na 
dinâmica das suas 
gentes.

Global
O posicionamento turístico de Vila do Conde assenta num conjunto de atributos 
associados às caraterísticas intrínsecas do Concelho e que, no seu conjunto, 
o tornam num destino único. O posicionamento de Vila do Conde centra-se 
assim nos elementos diferenciadores que se traduzem numa tipologia de oferta 
dividida em 3 segmentos:

• Um destino de Short-Breaks, de estadas de 2 ou 3 dias, pelos recursos 
únicos associados ao património histórico e cultural, aliados a uma oferta 
complementar de atividades de sol e mar (no verão), gastronómicas, de 
compras e de náutica.

• Um destino de paragem obrigatória de todos os peregrinos que fazem os 
Caminhos de Santiago graças à história e condições ideais para os acolher.

• Um destino tradicional de segundas residências, desde o início do século 
XX, de uma excelente relação qualidade-preço e reconhecido como local 
para férias em família com uma vasta linha de praias, com um calendário 
variado de eventos e uma oferta gastronómica ímpar.

Por segmento de oferta e mercados
Ao nível dos produtos turísticos, o destino posiciona-se alinhando os segmentos 
de oferta com os mercados e segmentos, com apetência ao consumo dos 
produtos que os compõem. 

POSICIONAMENTO

ESTRATÉGIA PARA O TURISMO
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Posicionamento 
Segmento 

Short-breaks

PRODUTO  
ESTRATÉGICO

MERCADOS COM  
PREDISPOSIÇÃO

APELOS

SEGMENTOS 
PRIORITÁRIOS

PRODUTOS  
COMPLEMENTARES

Cultura e Património

Eventos | Gastronomia | Sol e Mar 
Turismo de Compras | Turismo Desportivo

• Portugal
• Espanha
• Alemanha
• Reino Unido
• Itália

• Holanda
• E.U.A.
• Brasil
• Bélgica

• Famílias com filhos dependentes
• Casais sem filhos
• Seniores/Reformados

• Destino acessível, próximo do Porto, Aeroporto e Galiza
• Atrações próximas, passíveis de se visitarem a pé
• Programas organizados
• Boa relação “qualidade-preço”
• Shopping
• Gastronomia
• Maior Renda de Bilros do Mundo
• Tradições seculares
• Conhecer local onde nasceram ou viveram muitas personalidades  

da cultura e das artes



37

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO E  MARKETING TURÍSTICO DE VILA DO CONDE

ESTRATÉGIA PARA O TURISMO

Posicionamento 
Segmento 

Caminhos de 
Santiago

PRODUTO  
ESTRATÉGICO

MERCADOS COM  
PREDISPOSIÇÃO

APELOS

SEGMENTOS 
PRIORITÁRIOS

PRODUTOS  
COMPLEMENTARES

Cultura e Património

Eventos | Gastronomia | Sol e Mar

• Portugal
• Espanha
• França

• Alemanha
• Reino Unido
• Itália

• Caminhantes e peregrinos

• Ponto de paragem obrigatório
• Hospitalidade
• Serviços de apoio especializados
• Local ideal para retemperamento de forças
• Boa gastronomia
• Boa relação “qualidade-preço”
• Qualidade dos Albergues
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Posicionamento 
Segmento 

Turismo 
Residencial

PRODUTO  
ESTRATÉGICO

MERCADOS COM  
PREDISPOSIÇÃO

APELOS

SEGMENTOS 
PRIORITÁRIOS

PRODUTOS  
COMPLEMENTARES

Turismo Residencial

Eventos | Gastronomia | Sol e Mar 
Turismo de Compras

• Portugal
• Alemanha
• Reino Unido

• Itália
• China
• E.U.A.

• Famílias com filhos
• Famílias de 3 gerações
• Seniores/Reformados

• Qualidade de vida
• Segurança
• Férias em família
• Gastronomia
• Eventos
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POLÍTICAS DE 
MARKETING

As políticas de 
marketing para Vila 
do Conde convergem 
com as diretrizes 
gerais do turismo 
do Porto e Norte de 
Portugal. Contudo, 
isto não ocorre em 
todas as dimensões 
analisadas, devido às 
naturais diferenças 
dos territórios 
envolvidos, no que 
concerne aos desafios 
e aos recursos 
existentes.

PRODUTO
A política de produto de Vila do Conde, contempla a adequação da oferta 
turística a segmentos e nichos de mercado específicos, pretendendo:

• Atrair visitantes pelo grau de especialização.

• Atrair visitantes de destinos concorrentes através 
do posicionamento diferenciado.

• Atrair visitantes pela proximidade ao Porto, 
Aeroporto e Galiza.

• Atrair visitantes que já estão no destino a viver 
experiências complementares.

• Atrair visitantes para um consumo mais frequente.

Na Figura 9 apresentam-se as principais orientações da política de produto, 
onde se incluem os objetivos que dizem respeito a cada um dos segmentos 
de oferta de Vila do Conde e respetivos produtos turísticos estratégicos, 
complementares e secundários.

ESTRATÉGIA PARA O TURISMO
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Figura 9: Estratégia de produto 

SEGMENTOS  
DE OFERTA

PRODUTOS 
ESTRATÉ-

GICOS

PRODUTOS 
COMPLEMEN-

TARES

PRODUTOS 
SECUNDÁRIOS

SEGMENTOS OBJETIVOS APELOS

SHORT-
BREAKS

Cultura e 
Património

• Eventos
• Gastronomia
• Sol e Mar
• Turismo de 

Compras
• Turismo 

Desportivo

• Turismo de 
Natureza

• Turismo de 
Negócios

• Turismo Náutico
• Turismo Rural 

(Agricultura)

• Famílias 
com filhos 
Dependentes 

• Casais sem 
filhos

• Seniores/ 
Reformados

• Atrair visitantes pelo grau de 
especialização

• Atrair visitantes pela 
proximidade ao Porto, 
Aeroporto e Galiza

• Atrair visitantes de destinos 
concorrentes através do 
posicionamento diferenciado

• Atrair visitantes que 
já estão no destino 
a viver experiências 
complementares

• Destino acessível, próximo do 
Porto,  Aeroporto e Galiza

• Atrações próximas, passíveis de se 
visitarem a pé

• Programas organizados
• Boa relação “qualidade-preço”
• Shopping
• Gastronomia
• Maior Renda de Bilros do Mundo
• Tradições seculares I Local onde 

nasceram ou viveram muitas perso-
nalidades da cultura e das artes

CAMINHOS 
DE 
SANTIAGO

Cultura e 
Património

• Eventos
• Gastronomia
• Sol e Mar

• Caminhantes e 
peregrinos

• Atrair visitantes pelo grau de 
especialização

• Atrair visitantes para um 
consumo mais frequente

• Ponto de paragem obrigatório
• Hospitalidade
• Serviços de apoio especializados
• Local ideal para retemperamento de 

forças
• Boa gastronomia
• Boa relação “qualidade-preço”

TURISMO 
RESIDENCIAL

Turismo 
Residencial

• Eventos
• Gastronomia
• Sol e Mar
• Turismo de 

Compras

• Turismo de 
Natureza

• Turismo Náutico

• Famílias com 
filhos

• Famílias de 3 
gerações

• Seniores/ 
Reformados

• Atrair visitantes pela 
proximidade ao Porto, 
Aeroporto e Galiza

• Atrair visitantes de destinos 
concorrentes através do 
posicionamento diferenciado

• Atrair visitantes que 
já estão no destino 
a viver experiências 
complementares

• Qualidade de vida
• Segurança
• Férias em família
• Gastronomia
• Eventos

Fonte: adaptado de Estratégia de Marketing Turístico do Porto e Norte de Portugal
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ESTRATÉGIA PARA O TURISMO

Figura 10: Estratégia de preço  

ESTRATÉGIA CARATERÍSTICA RELAÇÃO COM O POSICIONAMENTO FUTURO DECISÃO

PREMIUM

Preços elevados que reflitam 
a qualidade e exclusividade 
do destino/produtos, atraindo 
segmentos de elevado poder 
económico

Esta estratégia não deve ser seguida no curto-prazo, pois o rendimento disponível dos 
principais mercados emissores, onde Portugal se destaca, tem oscilado devido à crise 
financeira. Todavia, a melhoria esperada da experiência turística em Vila do Conde implica 
que, no futuro, o destino pratique um preço mais alto, adequado a um produto de elevada 
qualidade e para mercados e segmentos que valorizem.

Sim, 
no futuro

CONCORRÊNCIA

Preços estabelecidos com base 
na prática dos concorrentes – 
acima (diferenciação), iguais 
(concorrência direta) ou abaixo 
(conquista de quota de mercado)

As semelhanças encontradas entre o destino e outros municípios (diagnóstico) demonstram 
que existem vários concorrentes de Vila do Conde. O Concelho deve conquistar quota de 
mercado aos seus concorrentes e oferecer um produto diferenciado. Viu-se também que o 
preço do turismo em Vila do Conde é inferior ao dos demais concorrentes. Assim, o destino 
deverá ser capaz de lhes retirar quota de mercado. 

Sim, 
no momento

Fonte: adaptado de Estratégia de Marketing Turístico do Porto e Norte de Portugal (2015-2020)

PREÇO
Sendo o preço do turismo um dos principais determinantes da procura turística, 
a par do rendimento disponível dos mercados, esta é uma variável difícil de 
controlar do ponto de vista da gestão do destino, sendo que a definição de 
preços é da responsabilidade dos agentes que constituem a cadeia de valor  
do turismo. 

É necessário, por isso, reforçar o posicionamento para que o valor da 
experiência turística que oferece seja reconhecido pelos mercados, numa 
estratégia de alinhamento com a política definida na Estratégia de Marketing 
Turístico do Porto e Norte de Portugal.

Neste contexto, e em estreito alinhamento com a estratégia regional para o 
Turismo, a política a seguir no longo prazo deverá prosseguir a adopção de um 
preço premium e, no imediato, o padrão de preços  deve ter como objetivo o 
ganho de quota de mercado, visando um aumento de competitividade imediata.
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COMUNICAÇÃO
A política de comunicação para o turismo de Vila do Conde tem os seguintes 
objetivos: 

• Dar a conhecer o destino e a variedade da sua 
oferta, reforçando a ideia da “proximidade”

• Cativar a atenção do consumidor

• Estimular o desejo de visitar

• Despertar a vontade de voltar

A estratégia de comunicação a seguir por Vila do Conde está alinhada com a 
estratégia regional do turismo do Porto e Norte de Portugal (Figura 11).
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Figura 11: Estratégia de comunicação 

SEGMENTOS  
DE OFERTA

PRODUTOS 
ESTRATÉ-

GICOS

PRODUTOS 
COMPLEMEN-

TARES

PRODUTOS 
SECUNDÁRIOS

SEGMENTOS O QUE COMUNICAR COMO COMUNICAR

SHORT-
BREAKS

Cultura e 
Património

• Eventos
• Gastronomia
• Sol e Mar
• Turismo de 

Compras
• Turismo 

Desportivo

• Turismo de 
Natureza

• Turismo de 
Negócios

• Turismo Náutico
• Turismo Rural 

(Agricultura)

• Famílias 
com filhos 
Dependentes 

• Casais sem 
filhos

• Seniores/ 
Reformados

• Contemplação do património 
e vivência de tradições e 
costumes

• Verão tranquilo
• Quantidade e qualidade de 

marcas no The Style Outlet 
Vila do Conde

• Desportos no Rio Ave em 
cenários de beleza natural 
singular

• Riqueza do património 
gastronómico e vivências 
sensoriais únicas

• Brochuras/Catálogos
• Clubes sociais de vinhos e 

gastronomia 
• Imprensa 
• Internet
• Recomendação de familiares e 

amigos
• Revistas de Viagens

CAMINHOS 
DE 
SANTIAGO

Cultura e 
Património

• Eventos
• Gastronomia
• Sol e Mar

• Caminhantes e 
peregrinos

• Contemplação do património 
e a vivência de tradições e 
costumes

• Riqueza do património 
gastronómico e vivências 
sensoriais únicas

• Brochuras/Catálogos
• Internet
• Recomendação de familiares e 

amigos
• Revistas de Viagens

TURISMO 
RESIDENCIAL

Turismo 
Residencial

• Eventos
• Gastronomia
• Sol e Mar
• Turismo de 

Compras

• Turismo de 
Natureza

• Turismo Náutico

• Famílias com 
filhos

• Famílias de 3 
gerações

• Seniores/ 
Reformados

• Férias em qualquer altura 
do ano, beneficiando da 
proximidade entre todos os 
serviços

• Descanso, relaxamento e 
verão tranquilo

• Riqueza do património 
gastronómico e vivências 
sensoriais únicas

• Imprensa
• Internet

Fonte: adaptado de Estratégia de Marketing Turístico do Porto e Norte de Portugal
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DISTRIBUIÇÃO
Tendo em consideração as 
recomendações estratégicas da 
Estratégia de Marketing Turístico 
do Porto e Norte para o Horizonte 
2015-2020, e no intuito de reforçar 
o desempenho do destino no plano 
da distribuição, considera-se que a 
seleção dos canais de distribuição 
deve ocorrer em função do perfil de 
compra dos atuais consumidores 
turísticos da região. 

De acordo com o perfil do turista 
internacional que visita Vila do 
Conde, as viagens tendem a ser 
reservadas de forma independente, 
sem a intermediação de operadores 
turísticos ou agentes de viagem. 
As tendências do comportamento 
dos turistas mostraram também a 
importância dos simplicity searchers, 
indivíduos que preferem delegar a 
decisão de viagem a terceiros. 

Apesar destas evidências, os 
agentes intermediários não devem 
ser afastados do processo turístico, 
dado o conhecimento que detêm 
sobre o destino e especialmente dos 
produtos específicos.

D
ES

TI
N

O

CANAIS
DIRETOS

Online:
• Website
• Email
• Internet
• Aplicações
• Redes

Offline:
• Telefone
• Presencial 

PAPEL DA AUTARQUIA NA DISTRIBUIÇÃO
Apoiar no contato e negociação com o setor intermediário e promover junto deste a 
cadeia de valor do turismo local

OBJETIVOS DA POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO
Captar diferentes segmentos face à sua (in)experiência no setor das viagens e com 
base no seu padrão de consumo, tornando o destino disponível e facilmente acessível 
ao mercado

Online/Offline:
• Ots / AVTs 
• DMCs
• Agentes de 

handling
• AVTs online, 

GDS e outros 
sites

• Outros 
profissionais

CANAIS
INDIRETOS

Alojamento

Restauração

Transporte para o destino

Transportes dentro do 
destino

Animação e tours

Serviços culturais e  
infraestruturas turísticas 

COMO VENDER? ONDE COMPRAR?

CONSUMIDOR
FINAL

Assim, o destino e o trade local devem adotar uma política de distribuição em 
que a aposta seja direta, embora se deva considerar o setor intermediário para a 
tipologia de oferta Short-Breaks (Figura 12). 

Figura 12: Estratégia de distribuição 

Fonte: adaptado de Estratégia de Marketing Turístico do Porto e Norte de Portugal
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Figura 13: Canais de distribuição por segmento de oferta

Fonte: adaptado de Estratégia de Marketing Turístico do Porto e Norte de Portugal

Além da utilização simultânea de canais diretos e indiretos para colocar o produ-
to/serviço turístico no local, Vila do Conde e os seus agentes turísticos devem ter 
em consideração que existe um padrão de consumo em cada produto turístico. 

Desta forma, no contexto das políticas de marketing definidas a nível regional 
devem considerar-se os seguintes canais de distribuição, apresentados na Figura 
13, para cada um dos produtos estratégicos e complementares do destino.

A análise à Figura 13 evidencia a importância da internet e das agências de 
viagens na distribuição do destino por segmento de oferta. Dada a especificidade 
dos Caminhos de Santiago espera-se que a distribuição seja efetuada por 
agências especializadas.

SEGMENTOS  
DE OFERTA

PRODUTOS 
ESTRATÉGICOS

PRODUTOS
COMPLEMENTARES

PRODUTOS 
SECUNDÁRIOS

SEGMENTOS COMO COMUNICAR

SHORT-BREAKS Cultura e  
Património

• Eventos
• Gastronomia
• Sol e Mar
• Turismo de Compras
• Turismo Desportivo

• Turismo de Natureza
• Turismo de Negócios
• Turismo Náutico
• Turismo Rural 

(Agricultura)

• Famílias com filhos 
Dependentes 

• Casais sem filhos
• Seniores/ Reformados

• Agência de viagens 
generalista/especialista

• Internet

CAMINHOS DE 
SANTIAGO

Cultura e  
Património

• Eventos
• Gastronomia
• Sol e Mar

• Caminhantes e peregrinos

• Agência de viagens 
especialista

• Internet

TURISMO 
RESIDENCIAL

Turismo  
Residencial

• Eventos
• Gastronomia
• Sol e Mar
• Turismo de Compras

• Turismo de Natureza
• Turismo Náutico

• Famílias com filhos
• Famílias de 3 gerações
• Seniores/ Reformados

• Agências imobiliárias
• Internet
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PESSOAS, PROCESSOS E EVIDÊNCIAS FÍSICAS
No contexto das caraterísticas específicas dos serviços e, assim, do produto 
turístico, importa definir uma política local direcionada a todos os indivíduos 
que direta ou indiretamente estão ligados ao turismo (Pessoas), aos 
procedimentos de funcionamento público e privado na prestação dos serviços 
(Processos) e aos atributos que permitem ao consumidor reconhecer qualidade 
ao destino (Evidências físicas).

Estes fatores são, a par do produto, preço, comunicação e distribuição, 
igualmente relevantes na concretização do posicionamento pretendido para 
Vila do Conde. Assim, para que o consumidor reconheça o destino como rico 
no seu património histórico e cultural, de paragem dos Caminhos de Santiago 
e marcado pelo turismo de segundas residências, a presente estratégia inclui 
ações aos seguintes níveis:

• Pessoas
Envolvimento/sensibilização da população
Informação e transparência de políticas

• Processos
(Re)Qualificação, Inovação e Modernização

• Evidências Físicas
(Re)Qualificação e valorização da envolvente e das infraestruturas
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Para se conseguir este objetivo, a Autarquia envidará todos os esforços para que 
a relação de cooperação e de entreajuda com todos os atores do turismo seja 
crescente, no desenvolvimento de um trabalho conjunto com vista ao sucesso 
do setor (Figura 14).

ESTRATÉGIA PARA O TURISMO

Figura 14: Política do destino ao nível das Pessoas, Processos e Evidências Físicas
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PLANO DE AÇÃO

O Plano de Ação  
para o turismo em  
Vila do Conde  
desdobra-se em 
4 programas: 
Cultura “Pró-
Turismo”, Atração 
de Investimento, 
Comunicação e 
Monitorização.

CULTURA “PRÓ-TURISMO”

ATRAÇÃO DE INVESTIMENTO

COMUNICAÇÃO

MONITORIZAÇÃO

Figura 15: Programas do Plano de Ação

Figura 16: Programa, ação e período de execução

PROGRAMA AÇÃO 2017 2018 2019 2020

P1. CULTURA  
“PRÓ-TURISMO”

P1.1. Sensibilização da importância do turismo a residentes

P1.2. Divulgação das ações desenvolvidas

P1.3. Formação a profissionais do turismo para a qualidade do serviço

P1.4. Reforço da cooperação entre stakeholders

P2. ATRAÇÃO DE 
INVESTIMENTO

P2.1. Inventariação de recursos turísticos

P2.2. Apresentação do destino a investidores

P3. COMUNICAÇÃO

P3.1. Criação de material promocional

P3.2. Realização de PressTrips

P3.3. Plano Marketing Digital 360

P3.4. Apoio a captação de eventos

P4. MONITORIZAÇÃO

P4.1. Estudo do perfil do turista

P4.2. Monitorização da satisfação dos residentes com o desenvolvimento do turismo

P4.3. Monitorização da satisfação dos visitantes com a experiência
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MONITORIZAÇÃO
E AVALIAÇÃO
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MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO

A Figura 17 apresenta a estrutura de gestão e implementação das ações 
propostas e respetivo acompanhamento. 

O Município de Vila do Conde, através do Pelouro do Turismo e Lazer,  
fará a coordenação das duas principais equipas envolvidas - a de gestão  
e implementação e a de acompanhamento.

Figura 17: Estrutura da gestão e implementação das ações e respetivo acompanhamento

A monitorização 
é uma das tarefas 
essenciais para que a 
estratégia do turismo 
seja implementada de 
forma bem sucedida 
em Vila do Conde. 
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• Definição de indicadores de monitorização
• Avaliação e comunicação dos resultados
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