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“Repensar o Futuro”  

No dia 27 de setembro assinala-se a comemoração do Dia Mundial do Turismo. Este ano o 

tema escolhido foi, “Repensar no Futuro”. O Dia Mundial do Turismo volta a centrar-se no 

futuro. Agora que a recuperação do setor está em andamento, e quando o reconhecimento 

político e público do setor é maior do que nunca, a Organização Mundial do Turismo (OMT) 

quer destacar a oportunidade de repensar como fazemos turismo. Isso significa colocar as 

pessoas e o planeta em primeiro lugar e reunir todas as partes interessadas, de governos e 

empresas a comunidades locais, em torno de uma visão partilhada de um setor mais 

sustentável, inclusivo e resiliente.  

 

DESAFIO 
 

Considerando que este ano, é o ano europeu da Juventude, os Pelouros do Turismo e da 

Juventude decidiram aliar-se no dia Mundial do Turismo que se celebra, 27 de setembro. O 

desafio é envolver os jovens estudantes ou residentes no concelho de Paredes com idades 

pretendidas entre os 18 e os 30 anos. Desafiamos assim, jovens que cumpram os requisitos 

anteriormente indicados para que fotografem espaços/locais de Paredes que sejam 

instagramáveis. O objetivo é investirmos futuramente num turismo, aos olhos dos jovens, 

atrativo e memorável. Convidamos todos os interessados a tirarem 3 fotografias a 3 locais 

diferentes do concelho de Paredes, de forma original e criativa. Serão atribuídos 3 prémios, 

através de uma votação na rede social instagram (maior número de likes). 

 
 
 
 ENVIO DE FOTOGRAFIAS 
 
Poderá enviar as 3 fotografias a partir do dia 14 até ao dia 21 de setembro. Todas as 
fotografias que sejam enviadas posteriormente a esta data serão excluídas.  
 
O email para onde enviar as 3 fotografias é o seguinte: turismo@cm-paredes.pt  
 

As fotografias enviadas passam a poder ser usadas pelo Município de Paredes nos diferentes 

meios de comunicação do mesmo. 
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VOTAÇÃO 
 

As fotografias enviadas para o endereço de email indicado serão colocadas no instagram para 

poderem receber os likes. 

A votação no instagram irá decorrer de 22 a 25 de setembro. 

 
 
PRÉMIOS 
 

Serão atribuídos 3 prémios (1.º, 2.º e 3.º lugares) às fotografias que receberem maior número 

de likes. 

• O/a vencedora do primeiro prémio terá direito a uma viagem de Buggy com a Oporto Buggy 

Adventure para duas pessoas com a duração de 1h, data a ser articulada com o responsável da 

Oporto Buggy Adventure.  

• O segundo prémio, será oferta de um jantar no restaurante Conversas & Travessas em 

Paredes. 

• O terceiro prémio, oferta de uma massagem de relaxamento para uma pessoa no espaço 

Fisio Origem em Paredes. 

 
 
 
ENTREGA DE PRÉMIOS  
 
A entrega dos prémios será no dia 27 de setembro na Loja Interativa de Turismo pelas 16h00, 

com a presença da Sra. Vereadora do Vereadora dos Pelouros da Cultura, Turismo e Ação 

Social, Dra. Beatriz Meireles e do Sr. Vereador dos Pelouros da Educação, Juventude, Saúde e 

Formação Profissional, Dr. Paulo Silva. 

 
 
 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Qualquer situação não prevista neste documento será devidamente solucionada pelo 

Municipio de acordo com as necessidades. 


