








As nossa experiências



Plano de Gestão
Centro Histórico do Porto Património Mundial



Estudo Macroeconómico
Cluster de Indústrias Criativas do Norte de Portugal



Mapeamento Indústrias Criativas
Galiza - Norte de Portugal (com EOSA)



Quadrilátero Criativo



Plataforma digital
Museus e Património da Área Metropolitana



Mercado de Cascais



GNRation, Braga



Casa da Memória de Guimarães



Convento de São Francisco, Coimbra



Aldeias Vinhateiras do Douro



Festival do Norte, Vila Nova de Gaia



Festival do Norte, Viana do Castelo



Festival do Norte, Valongo



Viagens com Alma, Diocese do Porto



Festival Oito20e4, Espinho



Manobras no Porto



Porto/Post/Doc - Fim&Media Festival, Porto



Porto/Post/Doc - Fim&Media Festival, Porto



Eventos Alto Minho



Aldeia do Carnaval, Ovar



Dinamização do Turismo Cultural, Bragança



CIM Região de Coimbra



Valorização Turística da Ria Formosa, Algarve



Livraria Lello



Arte Culinária / Norte de Portugal



Porto Cidade Música





Porto/Post/Doc - Fim&Media Festival, Porto



Guimarães 2012 Capital Europeia da Cultura



Rede do Património Mundial do Centro de Portugal



Nos projeto que desenvolvemos procuramos

compreender o metabolismo social e cultural dos lugares,

encontrar expressões simbólicas suscetíveis de 

estimular a participação das comunidades,

destapar e resgatar histórias

convocar novos protagonistas e novas práticas,

inventariar e documentar,

gerar novos diálogos, negociações e trocas.



Promoção Turística

As tendências do Futuro



Viaja-se muito mais



Estima-se que em 2020 haverá 1400 milhões de turistas internacionais



Estima-se que em 2020 haverá 1400 milhões de turistas internacionais

Em 2030 haverá 1800 milhões



Em 2050, um em cada dois habitantes do planeta fará pelo menos 

uma viagem internacional com motivação turística.



Em 2050, um em cada dois habitantes do planeta fará pelo menos 

uma viagem internacional com motivação turística.

Em 1950 era um em mil.



Mudança sociológica?



A necessidade humana de viajar converteu-se numa atividade tão 

essencial como a alimentação, a habitação, a saúde, a comunicação 

e os transportes.



Devemos olhar para os dados e perceber que o turismo em Portugal 

não está a comportar-se de forma igual e todo o território e em todos 

os “produtos”



Novos mercados emissores e receptores



A China converteu-se em 2012 como o país com maior gasto turístico 

internacional à frente dos EUA, Alemanha e Rússia.



A Europa vai perder a liderança, passando a sua quota de mercado 

de 50% em 2010 para 23% em 2050.



A Europa vai perder a liderança, passando a sua quota de mercado 

de 50% em 2010 para 23% em 2050.

A Ásia converter-se-á no mercado hegemónico, passando de     21% 

em 2010 para 50% em 2050.



Mais tempo, mais dinheiro

e maior disponibilidade para o lazer



As mudanças políticas, sociais, demográficas e tecnológicas, 

implicam que, a nível global, as pessoas tenham mais tempo para o 

lazer, maior nível de rendimento e melhor qualidade de vida.



O turista do futuro será muito diferente do atual



O turista do futuro será mais velho, 



O turista do futuro será mais velho, mais experimental,



O turista do futuro será mais velho, mais experimental, mais 

interessado em provar novos produtos, serviços e atividades,



O turista do futuro será mais velho, mais experimental, mais 

interessado em provar novos produtos, serviços e atividades, 

terá uma maior consciência social e ambiental 



O turista do futuro será mais velho, mais experimental, mais 

interessado em provar novos produtos, serviços e atividades, 

terá uma maior consciência social e ambiental e buscará uma 

maior autenticidade na experiência turística.



O turista do futuro procurará a sua transformação pessoal através 

da viagem, o seu enriquecimento cultural e educativo, a melhoria 

da sua saúde e bem-estar.



A função da viagem está a mudar



A necessidade humana de viajar converteu-se numa atividade tão 

essencial como a alimentação, a habitação, a saúde, a comunicação 

e os transportes.



A viagem deixará de ser concebida como um consumo, 

assumindo-se como um investimento na felicidade e 

qualidade de vida.



Estão a aparecer novas formas de turismo, novos destinos e 

produtos turísticos, antes inexplorados, assim como novas 

experiências e atividades a realizar no destino, gerando novas 

oportunidades para incrementar o gasto e a geração de receitas.



Aparecerão mais oportunidades para o turista, mais ofertas, mais 

atividades, mais produtos, mais serviços e mais experiências 

para ocupar o tempo livre, que será também cada vez maior.



Airbnb, Uber, Zomato, Tripadvisor,…..







A viagem será mais “colaborativa”

e o viajante mais criativo e interventivo



O turismo, se ainda existir enquanto tal, deixará de ser o 

intercâmbio da cama de hotel por dinheiro, mas sim toda uma 

experiência social de interação entre o viajante e o destino, 

dando lugar à participação dos próprios turistas nos processos e 

experiências como sujeito activo.





O que pode fazer um destino?



As organizações e os destinos devem ser capazes de qualificar os 

seus recursos preparando-os para processos contínuos de 

inovação, dotando-os de conhecimentos que ainda não foram 

desenvolvidos.



As verdadeiras inovações turísticas irão fundamentar-se nos 

recursos locais, revalorizando-os e gerando experiências únicas 

e diferenciadas.



Será decisivo adoptar medidas para um turismo sustentável o que 

implica, não tanto focar no número de turistas, mas sim no valor 

gerado por turista, integrando no processo as dimensões sociais, 

culturais, ambientais e económicas.



Os maiores recursos de um território, nesta perspetiva, são

a sua paisagem, as suas expressões culturais e, claro,

a criatividade das pessoas que neles vivem e trabalham,

mas também de quem o visita.



É muito mais difícil, demora mais tempo,

mas é mais sustentável, mais inclusivo e mais inteligente.



No futuro, todo o turismo será criativo



Esta região está na linha da frente

desta nova agenda



A nível das instituições regionais



A nível dos municípios



A nível dos agentes privados



E como se constrói a imagem de um destino?



Promover um destino é, acima de tudo,

projectar imagens, gerar percepções e seduzir prescritores



Quando pesquisamos a palavra Águeda no google, 

que imagens nos aparecem?



Bicicletas?



39º lugar
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Guimarães 2012 Capital Europeia da Cultura

Experiência





Como transformar a comunidade local

em co-produtor de um grande evento cultural?



O território como academia



O território como laboratório



O território como palco



Praça do Toural



Instituto de Design



CAAA - Centro para os Assuntos da Arte e da Arquitetura



Fábrica ASA



Casa da Memória



Laboratório da Paisagem



Plataforma das Artes



Espaço público



Programação cultural aberta, inclusiva e sustentável



Abertura



Início do ciclo programação trimestral



Início do ciclo programação trimestral



Programa educativo



Voluntariado



Outra Voz



Laboratório de Criação Digital



Fashion Hub





Fundação Orquestra Estúdio + Expensive Soul



Big Bang



JP Simões, Mi Casa Es Tu Casa



Artistas em Residência, Madalena Vitorino



Manoel de Oliveira + Claudia Cardinale + Leonor Silveira + R. Trepa 





Laboratório de Curadoria



O Castelo em Três Actos, Paulo Cunha e Silva



Collecting, Collections and Concepts, Paulo Mendes



Ser Urbano, Nuno Portas, Nuno Grande



Performance Architecture



Performance Architecture



Performance Architecture



Guias Improváveis



Welcome Guimarães









































Mais de 15.000 vimaranenses em palco



Mais de 300 entidades envolvidas



Mais de 700 residências artísticas



Mais de 300 espaços programados



Impacto produção

(€) 

Impacto Valor 
Acrescentado (PIB) 

(€) 

Impacto no 
Emprego 

167.521.809 85.441.236 2.111

Impactos económicos diretos



Mais de 1,5 milhões de participantes.

A procura turística cresceu mais de 100%.

45% de crescimento na venda de dormidas.

60% de crescimento nas entradas em museus.



O que é necessário é Agitar!
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