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O puro prazer de navegar

Foi em 2012, aquando da inauguração da Douro Marina, que nasceu a BBDouro.
Diogo Barros, diretor geral, falou-nos em exclusivo desta que é a única empresa
do Norte especializada em eventos e ações desportivas de Vela.
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O nosso interlocutor, treinador olímpico
de vela e velejador profissional, aproveitou o
objetivo do Grupo MCA – detentor da concessão da Marina – de criar uma academia de
Vela em detrimento do clube náutico comum.
Hoje, a sua oferta de serviços divide-se entre o cliente particular e corporativo, pautando-se sempre pela qualidade.
Para o segmento particular, apresenta as
Academias de Vela para adultos e Júnior.
Paralelamente, a BBDouro possibilita serviços à medida de cada cliente e ainda
a Escola de Formação de Navegadores,
entre muitos outros. Já a vertente corporativa é a que representa a maior parte do
seu volume de negócios e, dentro desta, a
publicidade permite a empresas decorarem
os barcos com as suas marcas podendo,
inclusivamente, utilizar a embarcação para
uso da empresa, destinando-a a clientes e
colaboradores. Para estes, os eventos de
Team Building são os que têm mais procura,
mesmo a nível internacional. A Vela por ser
um desporto de equipa, desenvolve uma data
de competências essenciais no dia-a-dia de
uma empresa e que se apresentam aqui em
forma de regatas.
Dentro da BBDouro existe ainda uma
submarca: a BBDouro for ALL. Nela tem destaque o projeto “Vela sem Barreiras”, projeto
que se tornou realidade com a chegada do

catamaran no início de março de 2018. Este é o primeiro barco do tipo catamaran no
mundo desenvolvido e construído em Portugal pela Inclusive Sailing, que tem por objetivo servir a Vela Adaptada. “A importância que foi dada por toda a equipa BBDouro
ao desenvolvimento deste barco, adaptando-o a 100% às necessidades da nossa
atividade, faz com que este esteja pensado ao detalhe para garantir uma experiência
segura e uma aprendizagem sem barreiras”, indica o diretor.
Seguindo todos os requisitos de construção e segurança pode transportar até 10
pessoas, incluindo quatro cadeiras de rodas, enquanto que todas as outras embarcações do género são de uma ou duas pessoas.
No ano letivo corrente, desenvolveu e assinou um protocolo com a Câmara Municipal de Gaia, no qual instituições da cidade têm vindo a usufruir semanalmente deste
desporto e deste catamaran. A prática da Vela promove, entre outros, a concentração
e o desenvolvimento de capacidades motoras e psicológicas, bem como um sentido
de bem-estar, pela sua natureza enquanto desporto ao ar livre.
“Este projeto é também pioneiro no que diz respeito ao Turismo Acessível em Portugal, sendo este um mercado cada dia mais merecedor da nossa atenção”, reflete.
Assim sendo, a BBDouro procura assegurar que a experiência de velejar seja acessível
a todos os que visitam a cidade, sem exceção.
Tendo nos últimos anos presenciado um crescimento sustentado, o nosso interlocutor “acredita que agora o objetivo é consolidar o negócio e apostar no projeto Vela
Solidária”, refletindo assim o especial relevo da vertente humana para a BBDouro.

