
Conferência DESAFIOS 2020 – Turismo e Desenvolvimento 

Discurso do Sr. Presidente 

                                                                 

 
 

      
 

 

 

O sol, o mar, as praias e a hospitalidade das nossas gentes são o melhor cartão-de-visita 

que Espinho podia ter. E são, também, o impulso para o ambicioso projeto que temos 

para o futuro da cidade. 

 

Queremos potenciar as riquezas de Espinho, explorando as componentes do desporto, da 

animação, da gastronomia e da cultura.  

 

Do desporto, porque além de sermos já um reconhecido destino de surf este ano 

acolhemos nas nossas praias o Mundial de Futebol de Praia. Da animação, porque 

concebemos eventos culturais e gastronómicos que se estendem ao longo de todo o ano. 

Da cultura, porque criamos um plano de ação que recupera, protege e promove aquilo 

que temos de mais característico. 

 

Queremos cada vez mais que Espinho seja destino de eleição para turistas nacionais e 

internacionais. É por isso que temos trabalhado. É para isso que temos investido nesta 

cidade que não é só nossa – é também de todos os que nos visitam.  

 

Promover a sustentabilidade e competitividade do sector do Turismo, é pois uma 

prioridade para a cidade de Espinho e para a região Porto e Norte onde se insere. 

 

No âmbito do Portugal 2020, o Município de Espinho está a elaborar o Plano Estratégico 

de Desenvolvimento Urbano - PDU que terá de constituir o elemento de integração que 

suporta cada uma das prioridades de investimento. 

 

Promover a sustentabilidade e competitividade do sector do turismo, através da 

qualificação da oferta turística, da Inovação, da capacitação dos agentes turísticos, da 

criação de Emprego e do Empreendedorismo. 

 

Estamos a dar particular atenção a Projetos elegíveis no âmbito do 2020 que assentam 

na economia do mar, na economia social, na criação e geração de eventos e Mega-

eventos potenciadores de atratividade, de emprego, de novos fluxos de visitantes, de 

coesão social e territorial, de qualificação das populações, de preservação e qualificação 

do património cultural e natural, do ambiente da Mobilidade Urbana Sustentável. 

 

Como hoje aqui ficou demonstrado, através da temática dos painéis realizados e da 

experiência e conhecimento dos participantes e das entidades que representam é 

inquestionável a aposta e o investimento em Eventos de qualidade na afirmação do 

destino turístico: Rally de Portugal; Nos Primavera Sound; Guimarães- Capital Europeia 

da Cultura; Mundial de Futebol de Praia; Espinho Surf Destination; Festival Oito 24; 

Exposição Fotográfica North Road Trip. 

 

Estes são alguns exemplos e apostas de sucesso no âmbito do plano de acção para o 

desenvolvimento da Região Norte e do Turismo em Portugal. 

 

 

O Presidente da Câmara, 

 

 

 

 

 
(Joaquim José Pinto Moreira, Dr.) 


