
BBDouro 2019

QUEM SOMOS?

- Empresa BBDouro criada em 2012 por Diogo Barros - treinador olímpico de vela e velejador profissional - com a colaboração
  de Tiago Morais - velejador esperança olímpica.

- Única empresa no Norte especializada em organização de eventos e ações desportivas

- Detentora da maior frota de veleiros nesta zona

- Monitores formados e credenciados pela Federação Portuguesa de Vela, com experiência na prática e ensino da modalidade

- Parcerias estabelecidas com instituições de prestígio

ONDE ESTAMOS?

A BBDouro está baseada na Douro Marina, a maior marina entre Cascais e o Norte de Espanha. Com uma localização 
previlegiada em Vila Nova de Gaia, a marina espreita as margens do Porto, localizada a uma curta distância da Ribeira de Gaia
e do mítico centro histórico da cidade do Porto.
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O QUE FAZEMOS?

Serviços Particulares

- Academia de Vela com cursos para adultos e crianças e/ou aulas particulares

- Aluguer de embarcações com ou sem skipper

- Batismos de Vela para participar na manobra de condução de um veleiro

- Escola de Formação de Navegadores de Recreio com três tipos de cartas náuticas

- Festas de Aniversário para crianças dos 5 aos 14 anos

- Passeios turísticos com as vistas únicas que só a envolvente do rio Douro oferece

- Representante de seis marcas de material técnico de vela: Henri Loyd e Zhik - roupa técnica para velejar; Alpha Ropes e 
  Ropeye - cabos para todo o tipo de barcos; Optiparts e Harken - material para barcos.

- Programas à medida, ajustados à necessidade de cada cliente

Serviços Empresariais

- Team Building destinado a empresas que queiram aumentar a eficácia das suas equipas

- Incentivos de forma a quebrar a rotina de trabalho, promovendo o espírito de equipa e relações

- Publicidade Corporativa através da decoração de barcos

- Programas à medida ajustados à necessidade de cada cliente
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OS NOSSOS MEIOS

- Único operador náutico com capacidade para 160 pessoas ao mesmo tempo

- Empresa com a maior frota de embarcações na zona Norte

BENETEAU FIRST 7.5 
(capacidade máxima para 6; 5 participantes + 1 instrutor)

BENETEAU PLATU 25
(capacidade máxima para 6; 5 participantes + 1 instrutor)
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MUMM 30
(capacidade máxima para 7; 6 participantes + 1 instrutor)

www.bbdouro.com4400-554 Vila Nova de GaiaRua da Praia • Douro Marina Tlm: +351 935 301 930 info@bbdouro.com

BENETEAU FIRST 47.7 
(capacidade máxima para 15; 13 participantes + 2 skippers)



PORTEFÓLIO DE EVENTOS DESPORTIVOS

O Norte de Portugal, por ser uma zona ventosa, é uma área de excelência para a prática de desportos náuticos, nomeadamente
da Vela. No que diz respeito a regatas desportivas, a BBDouro assumiu a organização de vários eventos de grande 
reconhecimento, não só a nível nacional, como também internacional.

La solitaire du Figaro

Tal como o nome indica, La Solitaire du Figaro, é uma das maiores provas solitárias com
partida em França e conta, em média, com a participação de 30 barcos. 
A BBDouro foi parceiro técnico, responsável por montar o percurso e assegurar toda a 
logística de mar, na única edição que decorreu em Portugal, em 2013.

Extreme Sailing Series

É um circuito mundial que envolve algumas das melhores equipas de vela de alta
competição. As provas são realizadas em barcos tipo catamaran e por atingirem grandes
velocidades e velejarem muito perto das margens, são um atrativo para milhares de
espetadores. A BBDouro foi parceiro técnico das três edições que decorreram em
Portugal, com responsabilidade por toda a logística de mar e recursos humanos.

Regata dos Barcos Rabelos

“A regata dos Barcos Rabelos realiza-se anualmente, coincidindo com as festas da cidade do
Porto - 24 de junho - dando brilho, alegria e festividade à cidade e ao nosso produto: o Vinho
do Porto”. A BBDouro desempenha um papel fundamental na organização desta regata, na medida
em que surge como um parceiro técnico, ou seja, é responsável por montar o percurso e 
certificar o bom funcionamento do evento, assegurando toda a logística de mar.

Match Racing

São provas disputadas num formato idêntico à America´s Cup, prova rainha da vela mundial, nas
quais os barcos competem dois a dois em provas de curta duração, em que o objetivo máximo
passa por utilizar muito as regras de forma a vencer os duelos. Destacam-se as atletas participantes
Támara Echegoyen e Mariana Lobato, medalha olímpica e campeã mundial respetivamente, pela 
perícia demonstrada na presença em edições passadas destes eventos, caraterizados pela
espetacularidade de acontecerem nas margens do rio Douro.
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Sailing Cup

A Sailing Cup é já uma das maiores provas de Vela de Competição de Cruzeiro da Península
Ibérica e já ocorreram cinco edições no norte de Portugal, organizadas pela BBDouro. O rótulo de
Title Sponsor deste evento foi entregue em 2010 e 2011 á Nespresso, 2012 e 2013 á Quinta de
Carapeços e em 2014 à Mateus Rosé. Este evento está incluído no Circuito Atlântico de Vela de
Cruzeiro, constituído por provas em Baiona e Cascais e conta com a participação de 
aproximadamente 30 embarcações de grande porte, num total de mais de 250 atletas envolvidos.
Inseriu-se em 2014, uma festa relativa à regata com uma vertente de responsabilidade social 
subjacente em que parte da receita reverte a favor de uma instituição de solidariedade social.

PORTEFÓLIO DE EVENTOS DESPORTIVOS

A BBDouro é especializada na organização e produção de eventos náuticos corporativos, mais especificamente em progrmas 
de Team Building. A Vela, por ser um desporto onde a equipa é uma valência fundamental, é a única atividade náutica que
potencia o desenvolvimento de uma vasta quantidade de competências, sejam estas individuais, trabalho em equipa, eficácia
no trabalho em grupo, liderança, motivação e importãncia da decisão, tudo em simultâneo. Neste contexto, incluem-se no
portefólio de eventos náuticos corporativos marcas como:
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OS NOSSOS PARCEIROS

Parcerias estabelecidas com instituições de prestígio através da publicidade e promoção da imagem das mesmas nos 
nossos barcos.

OS NOSSOS CONTACTOS

BBDouro
Rua da Praia – Douro Marina
4400-554 Vila Nova de Gaia

+351 935 301 930
info@bbdouro.com

NIF: 510130933

Diogo Barros | Diretor Geral
diogo.barros@bbdouro.com

Diogo Couto | Gestor de Frota & Rigging
diogo.couto@bbdouro.com
+351 912 284 392

João Pinto Ribeiro | Comercial e Turismo Acessível
joao.pinto.ribeiro@bbdouro.com
+351 913 351 418

Francisca Cunha | Controlo e Gestão Financeira
francisca.cunha@bbdouro.com

André Sá Coutinho | Comercial & Skipper
andre.sacoutinho@bbdouro.com
+351 962 383 696

Teresa Marques | Marketing e Eventos
teresa.marques@bbdouro.com
+351 936 368 864

 Tiago Morais | Diretor Comercial
 tiago.morais@bbdouro.com
 +351 919 380 037


