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Turismo Náutico e Eventos
O que nos une e o que nos separa
★

O modo como olhamos para os eventos
náuticos é, na maior parte das vezes, uma
visão a curto prazo.

★

Acontece que, cada vez mais, a consistência
de eventos de maior ou menor dimensão num
determinado destino/região, permite alavancar
a mesma a longo prazo.

★

Devido ao trabalho consistente e meritório de
algumas regiões e/ou cidades, Portugal tem
acolhido na última década, alguns dos
melhores eventos náuticos a nível mundial
mas este factor deve-se ao esforço de muitos
autarcas e empresários que tomaram
consciência do impacto económico e
mediático que os eventos náuticos têm ao
longo dos anos.

★

Uma das principais características dos
eventos náuticos é que são geridos e cobertos
por um pequeno número de pessoas, o que
leva a que haja uma enorme partilha de
informação entre decisores, jornalistas,
velejadores e empresas ligadas a esta área.

Volvo Ocean Race em Portugal

Volvo Ocean Race 2017/18- Factos globais
★

Duração do evento - 263 dias

★

Cidades envolvidas - 12

★

16 minutos e 1 segundo - diferença entre o 1º e o 2º classificado

★

Visitantes das Race Villages - 2,5 milhões

★

Média diária de visitantes - 16.774

★

Convidados Corporate - 94.252

★

OCS acreditados - 4.356

★

Cobertura TV - 3906 horas = 162,75 dias

★

Audiência acumulada notícias TV - 2.197 milhões

★

Impressões Social Media - 1.889 biliões

★

Artigos publicados em papel - 8.319

★

Audiência acumulada 2.6 biliões

★

Imagens descarregadas por OCS e Stakeholders - 55.738

The Boatyard - Volvo Ocean Race
6

Volvo Ocean Race 2017/18- Factos Portugal
★

Refit VO65 - 6000 horas/homem de trabalho

★

15 semanas de refit/embarcação - 8 barcos

★

Boatyard gerou 13.687 dormidas diretas em Lisboa

★

4.000 convidados Corporate

★

Impacto TV - Portugal vs Holanda

★

10 milhões vs 16 milhões habitantes

★

1 barco (Fundação) vs 2 barcos (Marcas Comerciais)

★

3 tripulantes vs 6 tripulantes (2 skippers)

★

430 vs 451 notícias

★

46.152.528 vs 34.820.301 audiência acumulada

★

43h42m11s vs 114h29m33s

★

5.901.406€ VS 5.252.732€ retorno TV

★

Rondagem do Porto Santo

★

Boia virtual “Porto Santo Norte”

Extreme Sailing Series Madeira

Extreme Sailing Series Madeira - 2017
★

55 jornalistas de 38 OCS

★

90.517 likes no Facebook durante os 4 dias do evento

★

128.564 entradas no Facebook Live no 4º dia

★

515.400 videos visualizados no Facebook , +320% do que em 2016

★

13.657 visualizações dos videos partilhados no YouTube

★

150.362 minutos visualizados YouTube

★

Origem dos visitantes - 12% Portugal - 11% EUA - 10% Reino Unido - 9,5% Dinamarca - 7,8% Suíça

★

32.138 páginas visitadas no site oficial

★

Origem dos visitantes - 27.09% Portugal - 11.9% Reino Unido - 7,1% Suíça - 6,6% França - 5,3%
Austria - 5% EUA - 4,6% Alemanha - 4,5% Dinamarca - 2,6% Espanha

★

!8 artigos imprensa escrita nacional

★

32 artigos imprensa escrita internacional

GC32 Campeonato
do Mundo - Lagos
★

Condições técnicas impares

★

Marina. Sopromar e autarquia

★

Condições locais únicas

★

Projeto a médio/longo prazo

★

Evento compacto (similar ESS Madeira)

★

Envolvimento da cidade

★

Comissão de regatas com alunos da escola de
vela do Clube

★

Centro de decisão reduzido

★

300 convidados Corporate

★

Em média cada equipa esteve 18 dias em
Lagos

★

Mais de 2 milhões de euros de impacto
económico

★

Eleito o melhor evento do circuito pelos
armadores, tripulantes e equipas de terra

Campeonato de Portugal
ORC - Porto Santo/Madeira
★

Maioria de velejadores não
profissionais

★

Famílias e amigos

★

Descoberta da Madeira

★

Receita média diária alta na economia
local

★

Logística simples

★

Condições excelentes no Porto Santo

★

Vários campos de regata

★

Cobertura media regional e nacional

★

Excelente articulação ARVM/Turismo

★

Acolhimento é crucial

★

Equipa técnica muito rodada

Clipper Round the
World Race - Portimão
★

240 velejadores - 250 familiares e amigos - 50
organização

★

73% dos tripulantes disseram que querem voltar a
Portimão.

★

82% dos tripulantes disseram que recomendariam
Portimão a terceiros.

★

93% dos tripulantes nunca tinha visitado Portimão antes.

★

73,78€ foi o valor médio gasto em alojamento por dia

★

Em média cada tripulante passou 3,53 noites pagas em
Portimão.

★

€ 40,11 por dia foi valor médio gasto em alimentação e
bebidas

★

€55.44 foi o valor médio gasto em transportes por
tripulante durante o stopover.

★

426 pessoas visitaram as embarcações abertas durante
2 dias [1 embarcação por dia]

★

Caderno de encargos simples

★

Acolhimento é crucial

★

Efeito Sir Robin Knox-Johnson

★

Redes sociais

Yachting - o turismo náutico de luxo
★ Yachting:

nome da indústria que gere toda a atividade inerente aos superyachts.
★ Superyacht: nomenclatura dada a um yacht que excede o seu comprimento acima dos 24 até 40
metros, e que é operado por uma tripulação profissional.
★ Mega yacht – consideram-se todos os yachts com dimensões entre 40 a 94 metros
★ Giga yacht – consideram-se todos os yachts com dimensões acima dos 94 m
★ Estima-se que o mercado de mega e superyachts do mundo conte com cerca de 10.000
unidades, e por ano são construídas uma média de 150 novas unidades, incluindo reconversões
★ Cerca de 700 mega yachts são vendidos/transacionados por ano e cerca de 2.500 a 3.000
unidades estão disponíveis no mercado para charter, sendo que não existem valores referência
para aluguer/ charter, mas como indicador o valor mínimo que um superyacht acima de 25m é
alugado são € 65,000/semana.
★ Princípais destinos: Mediterrâneo (Espanha / França / Itália / Croácia / Grécia / Turquia), Caraíbas
★ Portugal: estima-se que cruzem entre o Mediterrâneo e as Caraíbas cerca de 1500 a 2000
superyachts por ano, sendo que a maioria das escalas realizadas em Portugal (200/ano) são de
natureza técnica – para efeitos de abastecimento, ie, sendo Guests/Owners a bordo.
★ Impacto económico: não existem dados concretos mas estima-se que dado o poder de compra
quer das tripulações (com vencimentos mínimos de USD 2.500) e dos próprios Guests/Owners
sejam claramente superiores ao da indústria dos cruzeiros (EUR 57/pax).
★ A Yachting industry, desenvolveu-se em todas as vertentes económicas, sendo atualmente
alvo apetecível em todas as vertentes, inclusive para os países/ estados que através de
eventos tentam captar este nicho para os seus destinos.

Yachting - principais eventos mundiais
★ Fort Lauderdale International Boat Show – evento anual que ocorre entre Outubro eNovembro
★ 100.000 visitantes
★ 1500 embarcações em exibição
★ Cerca de 650 superyachts - sendo 100 novas construções
★ 1200 expositores – todos o tipo de indústria associada: estaleiros, design, arquitetos, destinos, portos, companhias
de combustíveis, helicópteros, serviços, operadores, fretadores, agencias recrutamento, mantimentos, agentes, etc.
★ 52 países representados
★ 700000 m2 de exibição
★ Receitas do evento / dados 2015: 8 Bilhões de Dólares
★Monaco Yacht Show – evento anual que ocorre em Setembro
★ 30.000 visitantes
★ 180 embarcações em exibição
★ Cerca de 125 superyachts – sendo 42 novas construções
★ 600 expositores – todos o tipo de industria associada: estaleiros, design, arquitetos, destinos, portos, companhias
de combustíveis, helicópteros, serviços, operadores, fretadores, agencias recrutamento, mantimentos, agentes, etc.
★ 28 países representados
★ 42000 m2 de exibição
★ Receitas deste evento / dados 2017: 430 Milhões de Euros
★ Palma Boat Show em Espanha como referência no segmento de Superyacht à vela
★ Dubai Yacht Show como emergente

Vamos ficar por aqui ou queremos mais?

AGORA É CONNOSCO!

Rodrigo Moreira Rato
+ 351 933 511 474
rodrigo.m.rato@gmail.com

