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DISCURSO DIRETO 

Elidérico Viegas: pres. da Assoc. dos Hotéis 
e Empreendimentos Turísticos do Algarve 

"MERCADO ALEMÃO 
NÃO COMPENSA O INGLÊS" 
13  CM - Como estão 
os mercados alemão 
e inglês este verão? 
O primeiro com-
pensa a queda do 
segundo? 
- Não. O mercado 
alemão regista uma descida 
muito acentuada relativa-
mente ao ano anterior. Em 
agosto baixou 65,2%. Em 
termos comparativos, desde 
janeiro baixou 66%. A ques-
tão é que o britânico baixou 
79%. Ainda assim, repre-
sentou 8,4% das dormidas 
em agosto na região, en-
quanto o alemão se ficou 
pelos 2,7%. 
- Como estiveram as taxas 
de ocupação em agosto? 
- Tivemos uma taxa de ocu-

  

pação de 62°h no 
mês de agosto, mas 
isso deveu-se ao 
comportamento fa-
vorável do mercado 
interno, que subiu 
relativamente ao 

registado no ano passado. Os 
portugueses aproveitaram 
não só o facto de haver vagas 
nas unidades hoteleiras, 
como também os preços 
muito convidativos. 
- Quais as expectativas para 
este mês? 
- Expectativas são de cerca 
de 40 a 45% a menos do que 
o habitual. Esperamos um 
resultado muito aquém do 
que é normal. Estamos a vi-
ver um ano muito atípico em 
resultado da pandemia. • Al. 

VOM 

nr 
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m Lisboa, a recuperação do 
turismo tem tido um percur-
so com “altos e baixos”, o que 

leva o diretor-geral do Turismo de 
Lisboa (ATL) e presidente da Entida-
de Regional de Turismo da Região de 
Lisboa a ser cauteloso nas previsões 
e considerações. Vítor Costa volta 
a insistir na questão de aguentar a 
estrutura económica que suporta 
o turismo no seu global, através de 
medidas, e lamenta o corte no orça-
mento das regiões assim como duas 
declarações do primeiro-ministro 
durante a pandemia.

Como é que correu o verão para o 
turismo na cidade e na região de 
Lisboa? 
Desde que começou a pandemia, 
todos nós fomos tendo expetativas 
que depois vieram a ser afastadas 
pela realidade que se mostrou mais 
grave do que pensávamos à partida, 
nomeadamente no que diz respei-
to ao tempo de duração. Tivemos 
vários períodos: de confinamento 
obrigatório e depois uma abertura 
progressiva, a partir de 18 de maio. 
Começámos a ter alguma esperan-
ça que a partir de julho começasse 
a haver uma melhoria, mas tivemos 
aquele episódio de surtos na região 

de saúde de Lisboa e Vale do Tejo, o 
que nos mercados internacionais foi 
entendido como se fosse em Lisboa, 
apesar de, na altura, esses números 
serem de zonas sem incidência turís-
tica. O próprio Governo não ajudou 
porque fez declarações no sentido de 
eventualmente equacionar que Lis-
boa ficasse de fora [da abertura aos 
mercados]. Isso notou-se em cance-

Lisboa tem feito campanhas online nos mercados 
europeus e já há turistas a circular na cidade. O 
perfil de clientes, para já, alterou-se e são, sobretudo, 
millennials que reservam individualmente.

lamentos, adiamentos de aberturas 
de hotéis, etc. Posteriormente a isso, 
começámos a ter algum pequeno 
movimento, incluindo a própria Fi-
nal da Liga dos Campeões. Agora 
os números continuam nessa linha, 
mas dado o aparente agravamento 
dos últimos tempos e o que poderá 
acontecer com o mercado inglês, a 
situação não é otimista. Temos altos 

“Tentamos não deitar dinheiro à 
rua e navegar à vista porque todos 
os dias as coisas mudam”
Carina Monteiro / cmonteiro@publituris.pt • Fotos: Frame It

Análise

E
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pois, temos na nossa região um ter-
ço da população em Portugal. Onde 
é que podemos ir buscar fluxos de 
turistas internos se um terço da po-
pulação está logo em Lisboa. Além 
disso, Lisboa não é considerada nor-
malmente um destino turístico para 
o mercado interno. Embora as dor-
midas nacionais tenham um peso 
relativo, se olharmos para essas es-
tatísticas com algum pormenor, veri-
ficamos que, apenas 8% dos turistas 
nacionais vêm a Lisboa por lazer. 
Portanto, a região de Lisboa, em 
termos de posicionamento para o 
mercado interno, não está no top 3. 
Temos um posicionamento relativa-
mente fraco. Foi nesse contexto que 
procurámos fazer algo para tentar 
mexer alguma coisa. Uma campa-
nha que fosse muito efetiva, e não só 
motivacional. 
A campanha teve muita adesão da 
parte da oferta. Da parte da procura 
foi pequena. Iremos divulgar estes 
números. Mas posso dizer que é pe-
quena. Não houve procura relevante 
de noites, apesar de serem pacotes 
muitos atrativos em termos de pre-
ços e conteúdos. O que teve mais 
adesão foi a experiência do fado. 
Proporcionámos uma experiência 
de fado por um preço muito compe-
titivo. E teve bastante adesão. O que 
é positivo porque estamos a falar de 
um fator diferenciador e identitá-
rio que estava em risco. O fado sem 
as casas de fado não existe. Demos 
uma pequena ajuda para que as ca-
sas de fado consigam sobreviver.

Durante o período da pandemia 
a ATL desenvolveu um plano de 
emergência que consistiu no desen-
volvimento de vários ações, nomea-
damente a contratação de agências 
de comunicação nos mercados eu-
ropeus. Qual é o balanço?
São agências de Relações Públicas 
e Comunicação em Espanha, Fran-
ça, Itália, Alemanha, Reino Unido e 
Rússia e estão a intervir dentro do 
possível. Já aconteceu por exemplo 
a existência de programas já previs-
tos, trabalhos jornalísticos, etc, mas 
alguns foram adiados outra vez por 

e baixos. O que se verifica é algum 
movimento, mas muito distante do 
que é necessário.

A Final da Liga dos Campeões em 
Lisboa foi uma oportunidade perdi-
da para promover o país e cidade ? 
Qual é a sua opinião?
Quando foi anunciado esse evento 
tínhamos uma expetativa. Aquilo 
com que contávamos era que este 
evento viesse numa altura em que 
já estivéssemos no início de uma re-
cuperação. Portanto, iria ter o efeito 
de mostrar que o país tinha tratado 
bem o problema e que estávamos 
agora a iniciar uma fase de recupe-
ração. Mas a partir do momento em 
que foi claro que não ia haver públi-
co, não tivemos esperanças que ti-
vesse um grande efeito na nossa eco-
nomia local. Havia apenas um efeito 
positivo na hotelaria que recebesse 
as equipas e a organização. Isso es-
teve dentro da expetativa. Quanto 
ao outro impacto, o mediático, esse 
pensamos que se mantém. Um dia 
o turismo há de voltar e quem es-
tiver com um posicionamento me-
lhor tem vantagens. Isto consolida a 
imagem de Lisboa como destino tu-
rístico no futuro. Em relação ao que 
esperávamos, ou seja, um início de 
recuperação e um fator de dinamiza-
ção e aceleração dessa recuperação, 
isso não se verificou porque a pande-
mia não está resolvida.
A pergunta que me faz é se devia 
ter sido feita mais promoção. Nes-
ta matéria de promoção estamos 
numa encruzilhada de lógicas di-
ferentes: por um lado, vamos fazer 
muita promoção e depois as pessoas 
não podem vir, ou não vêm porque 
não têm confiança, ou os números 
não ajudam; por outro lado, se não 
fazemos promoção, há nichos que 
perdemos. Penso que não estamos 
numa altura de lançar grandes cam-
panhas de promoção e ações nos 
mercados. Embora, enquanto ATL, 
temos feito. algo. Temos agências 
de comunicação em alguns mer-
cados, procuramos intervir de uma 
forma correta nos mercados, além 
das campanhas online e as parce-

rias com companhias de aviação. Ou 
seja, vamos aproveitando aquilo que 
neste momento é possível fazer. Mas 
não tenhamos ilusões, a principal 
questão é que não voltaremos a ter 
uma atividade com muita dinâmica 
enquanto este problema da saúde 
pública não estiver resolvido.

Qual o balanço do programa de di-
namização e captação do turismo 
da Região de Lisboa, desenvolvido 
pela Entidade Regional de Turismo 
da Região de Lisboa (ERT-RL) em 
colaboração com a Associação Tu-
rismo de Lisboa? 
Estamos num contexto em que toda 
a gente elegeu o mercado interno 
como a questão principal. Portanto, 
a “concorrência” sobre o mercado in-
terno é enorme. Olhando para o nos-
so mercado interno, ele é muito me-
nor face ao peso que tem o mercado 
internacional. Nunca o mercado 
interno pode ser um substituto para 
resolver o problema do turismo. De-

A

»»

“Não voltaremos a 
ter uma atividade 
com muita dinâmica 
enquanto este 
problema da saúde 
pública não estiver 
resolvido.”

...
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causa destas oscilações [da pande-
mia]. São ações táticas que permi-
tem reforçar quando há oportunida-
des.

Por exemplo, quando o Reino Unido 
retirou Portugal da lista de quaren-
tenas obrigatórias.
Sim, fizemos um reforço, quer onli-
ne, quer na intervenção da agência 
de comunicação. 

E quanto à melhoria das condições 
dos Planos de Comercialização e 
Venda?
Sim, fizemos isso e aprovámos pla-
nos que representariam um inves-
timento total superior a 3 milhões 
de euros, incluindo a nossa partici-
pação e a das empresas e, portanto, 
esses planos estão todos aprovados, 
não sabemos ainda é qual o grau de 
execução pelas empresas. Antevejo 
que poderão não vir a ser cumpridos 
todos na sua totalidade. Temos um 
grande número de empresas que 
aderiram, os planos foram aprova-
dos, e agora o grau de implementa-
ção poderá não ser de 100%.

Também fizeram um reforço da 
promoção digital?
Tem corrido dentro do previsto. Es-
tamos a intervir em cerca de 27 mer-
cados com campanhas de AdWords 
e de fomento de utilização do nosso 
site.
Também fizemos acordos que con-
sistem no cofinanciamento de ações 
de marketing e publicidade nos mer-
cados com as companhias de aviação 
easyJet, Ryanair e TAP. O da TAP tem 
sofrido alterações e agora estávamos 
na iminência da TAP começar a fazer 
a sua parte em Inglaterra.

Para que mercados com a TAP?
Neste momento para a Europa. Foi 
uma opção que fizemos, não vale a 
pena neste momento estar a intervir 
no mercado norte americano e ou no 
Brasil, tendo em conta a ausência, 
por enquanto, de ligações aéreas 
suficientes. É deitar dinheiro à rua. 
Parece-nos que a Europa é que pode 
responder mais imediatamente. 

Da mesma forma, tínhamos previs-
to estender a mercados do Médio 
Oriente, e também priorizámos a 
intervenção na Europa. Normal-
mente quando se fala de mercados, 
há a grande questão do Reino Unido, 
que também é importante para Lis-
boa. Mas em Lisboa temos seis, sete 
mercados mais ou menos ao mesmo 
nível de importância e já tínhamos 
perdido dois desses mercados: o bra-
sileiro e americano. O caso do mer-
cado inglês é o mais falado, porque 
tem uma relevância para determina-
das regiões. Mas no caso de Lisboa, 
tem uma importância equivalente a 
outros mercados.
O que decidimos na ATL, em pri-
meiro lugar, foi tentar não deitar 
dinheiro à rua, fazermos opções, e 
essas opções têm de ser navegar à 
vista porque todos os dias as coisas 
mudam. 

O financiamento do Estado às En-
tidades Regionais de Turismo vai 
diminuir?
Foi-nos comunicado que as verbas 
do Turismo de Portugal de apoio às 
ERT’s foram diminuídas para o pró-

ximo ano. As ERT´s têm de apresen-
tar à Direção Geral do Orçamento os 
orçamentos para que possam ser in-
tegrados no Orçamento do Estado. O 
orçamento da ERT Região de Lisboa 
para o próximo ano tem, aproxima-
damente, menos 250 mil euros, que 
corresponde a um corte feito pelo 
Turismo de Portugal.
Não estou de acordo. Não somos 
apologistas de deitar dinheiro à rua, 
mas temos de ter recursos para na-
vegar à vista. Embora as previsões 
mudem todos os dias, isto não irá 
durar sempre. No próximo ano, a 
expetativa é que a pandemia tenha 
sido ultrapassada. Se isso acontecer 
é preciso meios na altura para um 
grande investimento. A questão que 
esta pandemia coloca é que atinge 
o coração do turismo. Tínhamos um 
setor com uma grande dinâmica, por 
um lado, por outro lado temos as 
pessoas que mantêm a vontade de 
viajar, mas estamos numa situação 
muito dramática. Agora é impor-
tante, sobretudo, aguentar um teci-
do económico que possa responder 
mais tarde. O turismo não funciona 
se não tiver um tecido económico 

A
»»

“A ideia do 
primeiro-ministro 
provavelmente 
foi dizer que 
temos de procurar 
alternativas, mas 
no contexto em que 
foi dita, ou seja, de 
desânimo entre as 
pessoas, parece que 
é deitar a toalha 
ao chão e dizer 
que aqui já não há 
hipótese”

...
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capaz de trazer os clientes. Agora é 

aguentar, depois é trazer clientes, 

porque sem clientes isto nunca fun-

cionará a longo prazo.

Quando existe uma redução de orça-

mento há opções que têm de ser fei-

tas. Para a semana terei uma reunião 

da comissão executiva para decidir 

onde é que esse corte se vai refle-

tir. Mas não há receitas alternativas 

para as Entidades Regionais.

É um sinal negativo, mas Lisboa, tan-

to a ATL como a ERT, não têm, nor-

malmente, uma atitude de reivindi-

cação de dinheiro. Procuramos fazer 

o melhor possível com os meios que 

estão disponíveis, mas não deixa-

mos de fazer observações quando 

achamos que há injustiças.

Críticas

O primeiro-ministro declarou que 

os trabalhadores do turismo no 

desemprego podem converter-se 

em profissionais do setor social. Vê 

nestas palavras um abandono do 

turismo? 

Pelo menos teve essa leitura. Penso 

que foram palavras infelizes. Consi-

dero a maior parte das palavras do 

primeiro-ministro felizes, muitas 

vezes identifico-me com elas, mas 

houve duas situações nesta crise que 

penso que o próprio Primeiro-minis-

tro foi infeliz. A primeira foi quan-

do disse publicamente que talvez a 

abertura aos mercados pudesse ser 

feita para outras regiões deixando 

Lisboa de fora. Penso que foi um erro 

grande e que teve consequências. 

E  a segunda foi esta declaração. A 

ideia do primeiro-ministro provavel-

mente foi dizer que temos de procu-

rar alternativas, mas no contexto em 

que foi dita, ou seja, de desânimo 

entre as pessoas, parece que é deitar 

a toalha ao chão e dizer que aqui já 

não há hipótese. Fez-me lembrar 

em certa medida aquela expressão 

do primeiro-ministro anterior [Pe-

dro Passos Coelho], que disse para 

os jovens irem procurar trabalho no 

estrangeiro.

Aquando do Estado de Calamida-

de declarado em Lisboa, foi crítico, 

escreveu que estava a promover-se 

uma divisão do país em vez de se 

atacar o problema. 

É verdade. Em termos comunica-

cionais, confundiu-se a região de 

saúde de Lisboa e Vale do Tejo com 

o destino turístico. Em termos inter-

nacionais, sentimos logo [os efeitos]. 

Inclusivamente algumas ações pre-

vistas de jornalistas internacionais 

foram adiadas e hotéis que já não 

abriram. Isso depois foi agravado por 

declarações da secretária de Estado 

do Turismo, do ministro da Econo-

mia e do próprio primeiro-ministro. 

Como se isso fosse possível num país 

dizer “a capital não, mas o resto sim”. 

Isso não funciona. Claro que depois 

isso foi atenuado com os factos pos-
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teriores que viemos a verificar. Não 
vejo que esta divisão seja uma coisa 
boa para o país e para o turismo. No 
momento em que estamos a falar, os 
últimos dados mostram que onde 
houve mais casos foi no Norte, e não 
vou dizer venham só para Lisboa. 

Futuro
Que perspetivas os empresários po-
dem ter daqui para a frente?
A palavra de ordem terá de ser 
aguentar. Todos os indicadores são 
no sentido de que o problema da 
pandemia não vai estar resolvido até 
ao final do ano. Se tivermos sorte, no 
princípio do próximo ano teremos a 
vacina. Realisticamente, não pode-
mos esperar que haja um milagre e 
que até ao final isto vai correr bem. 
A questão é aguentar a estrutura 
económica que suporta o turismo 
no seu global, para isso é preciso 
medidas, e aproveitar as pequenas 
oportunidades que existem e o mo-
vimento que existe. Depois ver o que 
é que fica no final. Muitos projetos, 
alguns bons, irão ficar pelo caminho. 
Temos uma outra situação que é 
crise económica. Há uma espécie de 
anestesia global. Neste momento, 
as pessoas estão preocupadas com o 
dia a dia, mas essa anestesia vai pas-
sar, haverá mais desemprego, uma 
crise económica, isso afeta também 
os consumidores, e, portanto, o tu-
rismo vai ter aqui um longo percurso 
para recuperar. Claro que há aspetos 
com os quais temos de contar, que 
é a importância que as viagens têm 
para as pessoas, isso está interiori-
zado. Temos exemplos que embora 
não sejam iguais, dão-nos alguns 
indicadores: quando houve grandes 
atentados em Paris ou em Madrid, 
ao fim de algum tempo, as pessoas 
voltaram a viajar. Há fatores desta 
pandemia que virão a ser incorpora-
dos naturalmente: o uso da máscara, 
a higienização das mãos. No entan-
to, para atingir esse nível ainda falta.
Mas já vemos turistas em Lisboa.

De que mercados?
Da Europa, essencialmente. Das 
conversas com os hoteleiros temos 

verificado duas alterações: primeiro, 
reservas individuais, os grupos desa-
pareceram; e, depois, pessoas mais 
novas. Millennials., aqueles que têm 
menos receio da pandemia. O nosso 
cliente tradicional de ‘city breaks’, 
com idades entre 34 e 54 anos, clas-
se média, média superior, licencia-
do, que faz ‘city breaks’ pela Europa, 
está, neste momento, a ser substi-
tuído, um pouco por um segmento 
mais jovem. Não sei se isso vai ser 
permanente. 

Como é que vê a recuperação do 
segmento MICE?
É um segmento muito importante 
para Lisboa. Em termos quantitati-
vos, tem um peso menor que os ‘city 
breaks’, mas em termos qualitati-
vos, ou seja, de receita que gera, é 
superior. Lisboa tem um excelente 
posicionamento neste mercado. 
Recordo o último ranking da ICCA 
em que Lisboa ficou em segundo 
lugar, só atrás de Paris. Este é um 
segmento que demora a recuperar, 
só recentemente tivemos as regras 
definidas. Essas regras permitem 
fazer algumas coisas, mas não tudo. 
Sentimos, através do Convention 
Bureau, que há procura para os 

anos posteriores.
Não alinho nas perspetivas que 
agora vai ser tudo por videoconfe-
rência. Sabemos que há tendên-
cia para os eventos híbridos, mas 
também sabemos a própria natu-
reza das coisas: o mais importante 
desses eventos, muitas vezes, não 
é só a parte formal, mas também a 
parte informal, os contactos que se 
fazem, a parte social, e, portanto, 
não dispensará a parte presencial. 
Mesmo os incentivos não estou a 
ver que se façam por via digital. As 
próprias empresas estão a refletir 
tentando baixar os seus custos e 
facilitar os processos. As reuniões 
que se faziam todos os meses nas 
multinacionais agora fazem-se por 
videoconferência. 
Revimos o programa de apoio aos 
congressos, bonificando as decisões 
que fossem feitas agora. Se alguém 
assegurar um evento em Lisboa em 
2021 ou 2022 e apresentar a candi-
datura agora tem melhores condi-
ções. Está em funcionamento e tem 
havido bastante procura. É mais 
difícil prever como vai ficar este 
produto, não só em Lisboa, mas em 
termos globais. Certamente será o 
último a recuperar. P

A
»»

“A região de Lisboa, 
em termos de 
posicionamento 
para o mercado 
interno, não está 
no top 3. Temos um 
posicionamento 
relativamente fraco. 
Foi nesse contexto 
que procurámos 
fazer algo para 
tentar mexer 
alguma coisa. Uma 
campanha que fosse 
muito efetiva, e não 
só motivacional.”

...
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“Quando há redução de 
orçamentos há opções 
que têm de ser feitas”

Verão pouco 
animador na 
hotelaria

Rent-a-car com 
quebras de 60%

ALOJAMENTO
pág. 12-13

TRANSPORTES
pág. 18-20

Hoteleiros lisboetas registam quebras 

muito acentuadas da operação e 

enumeram medidas para retoma da 

confiança dos turistas na cidade.

O diretor-geral da Associação Turismo de Lisboa e presidente 

da ERT Região de Lisboa, Vítor Costa, defende que é preciso 

aguentar a estrutura económica que suporta o turismo através 

de medidas. Lamenta ainda o corte no orçamento das regiões 

de turismo, assim como algumas declarações do primeiro-

ministro durante a pandemia.

Vindimas em tempos de 

pandemia reinventam-se

ANÁLISE 
pág. 06-10

ENOTURISMO
Dossier

A associação que defende as 

empresas de rent-a-car, a ARAC, 

teme pelo futuro do setor e apela a 

medidas específicas.
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ermómetroT
+ / - da semana

O mercado nacional representou 67,7% das dormidas no Algarve no 

mês de agosto, o que supõe um aumento de 6,4pp. O contributo do 

mercado interno concentrou-se neste período, ajudando a atenuar os 

efeitos negativos que o verão de 2020 está a registar no destino devido 

aos constrangimentos da pandemia.

O governo britânico integrou Portugal na lista de destinos turísticos 

com os quais abriu corredores aéreos a 20 de agosto. Porém, o cresci-

mento do número de infetados por COVID-19 no país está a fragilizar a 

permanência de Portugal na lista e o Reino Unido dividiu-se. Enquanto 

Inglaterra mantém, à data, as viagens para Portugal sem restrições, 

o País de Gales impôs quarentena a quem chega do país, à exceção da 

Madeira e dos Açores. Também a Escócia impõe quarentena a chegadas 

de Portugal.

A realização de dois grandes prémios de desportos motorizado s no Algarve  - 

GP Fórmula 1 e Grande Prémio de Portugal MotoGP - estão já a surtir alguns 

efeitos positivos na hotelaria algarvia. O Iberostar Selection Lagos, que ia 

encerrar no final da época de verão, vai  prolongar a temporada e manter-se 

aberto para receber os hóspedes  fãs das modalidades nos meses de outubro 

e novembro.

+

+

- Nos dados referentes à atividade turística do mês de julho, foi de notar 

que 27,6% dos estabelecimentos de alojamento turístico “terão estado 

encerrados ou não registaram movimento de hóspedes”, indicou o Insti-

tuto Nacional de Estatística.

+/-
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ID: 88472000
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1 1 1

Autoridades de saúde querem manter controlo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3bac581a-a3d8-4f0a-8d0c-

2f5382480cdc&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Em 6 meses de pandemia o Algarve acumulou cerca de 1200 casos de COVID-19. A facilidade de agir
atempadamente num território mais pequeno, justifica este desempenho controlado que as
autoridades de saúde esperam manter, isto apesar de o expectável aumento de turistas estrangeiros
nas próximas semanas.
Declarações de Ana Cristina Guerreiro, delegada de saúde regional do Algarve.
 
Repetições: TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-09-08 20:53
 TVI - Diário da Manhã , 2020-09-09 06:56
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-09-08 01:51
 TVI - Diário da Manhã , 2020-09-09 09:52
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-09-09 06:57
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-09-09 09:52
 TVI 24 - Notícias , 2020-09-09 10:23
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A10Luís Araújo quer regras claras e uma UE com uma só voz para o Turismo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/09/2020

Meio: Dinheiro Vivo Online Autores: Ana Laranjeiro

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e6b3f8c7

 
Recém-eleito presidente da European Travel Commission, líder do Turismo de Portugal quer
coordenação nas medidas para o turismo à escala europeia.
 
A questão dos corredores aéreos entre países da União Europeia (UE) é um dos temas quentes do
verão e Luís Araújo, recém-eleito presidente da European Travel Commission (ETC) -associação que
representa 33 organizações nacionais de turismo de 31 países da Europa -, e também presidente do
Turismo de Portugal, estabelece como prioridade uma UE a falar a uma só voz e com regras claras
para o setor.
 
"O que sempre dissemos, e dizíamos enquanto entidade turística nacional, é que deveria existir uma
atuação concertada entre todos os países relativamente à questão da mobilidade dentro da UE. E que
devia haver regras claras relativamente às limitações que eram impostas aos diferentes países",
começa por explicar ao Dinheiro Vivo. "O que sempre defendemos é que tinha de haver, não só regras
claras, mas também uma coordenação. O que a ETC pode fazer aqui é ter uma voz dentro da UE para
que isto seja muito mais eficaz. E como estão representados todos os membros dentro da ETC, que
seja revelada a importância do turismo a nível nacional. E que esta mensagem possa passar em cada
um dos Estados-membros", acrescenta.
 
O turismo atravessa uma das suas fases mais conturbadas, devido à pandemia de covid-19. A
mobilidade entre cidadãos de forma segura tornou-se a chave para a sobrevivência do setor, e não
apenas para Portugal: a UE é um bloco económico com cerca de 500 milhões de habitantes,
habituados a viajar muito dentro das fronteiras europeias, apesar de o Velho Continente captar cada
vez mais turistas de outras geografias.
 
Para se ter uma ideia, em 2019, o setor das viagens e turismo foi responsável por 22,6 milhões de
empregos, ou 11,2% da força de trabalho total da UE. E gerou 1,319 mil milhões de euros para o PIB
da União, ou seja, deu um contributo de 9,5% (dados da Organização Mundial do Turismo). "O que
espero é conseguir trazer um bocadinho desta coordenação e desta voz mais afirmativa, dentro da
União Europeia, com aquilo que são as necessidades do setor do turismo a nível nacional mas
principalmente a nível europeu", disse Luís Araújo.
 
Esta semana foi conhecido o Manifesto Europeu de Turismo, que reúne mais de 60 organizações
públicas e privadas europeias. No documento, a que a Lusa teve acesso, é claro o apelo a que os
Estados-membros "cheguem urgentemente a acordo sobre restrições harmonizadas de viagens e
assegurem uma rápida implementação para ajudar o setor a sobreviver a esta crise sem precedentes".
 
A Comissão Europeia, na semana passada, já tinha defendido a necessidade de garantir "mais clareza
e previsibilidade". "Precisamos de garantir mais clareza e previsibilidade. É por isso que propomos
hoje uma abordagem comum para quaisquer medidas que restrinjam a liberdade de movimento nos
nossos Estados-membros", dizia, em comunicado, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der
Leyen.
 
Partilhe esta notícia
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Turismo de Portugal lança iniciativas para reforçar confiança dos turistas que visitam
o país
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/09/2020

Meio: Jornal Económico Online (O) Autores: Nuno Miguel Silva

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ad8c04ef

 
O Turismo de Portugal acaba de lançar duas iniciativas para reforçar a confiança dos turistas que
visitam o país. "Face ao recente levantamento da obrigatoriedade de quarentena dos turistas
britânicos que visitam Portugal, e ao consequente aumento da procura de viagens, o Turismo de
Portugal desenvolve duas ações cujo objetivo é reforçar a confiança no [...]
 
O Turismo de Portugal acaba de lançar duas iniciativas para reforçar a confiança dos turistas que
visitam o país.
 
"Face ao recente levantamento da obrigatoriedade de quarentena dos turistas britânicos que visitam
Portugal, e ao consequente aumento da procura de viagens, o Turismo de Portugal desenvolve duas
ações cujo objetivo é reforçar a confiança no destino Portugal, facilitando e promovendo o
cumprimento das regras sanitárias preventivas da disseminação da Covid-19. Trata-se do 'kit'
'Protected Tourist' e da adaptação da plataforma www.portugalcleanandsafe.com como base de dados
dos turistas que nos visitam", destaca um comunicado do organismo governamental.
 
De acordo com esse documento, o 'kit' 'Protected Tourist' é uma iniciativa conjunta do Turismo de
Portugal, ANA Aeroportos e das Agências Regionais de Promoção Turística (Algarve, Lisboa, Alentejo e
Ribatejo, Centro, Porto e Norte e Açores).
 
"A distribuir pelos turistas que cheguem ao país, cada 'kit' irá conter duas "Portuguese Mask",
máscaras de certificação nível 3 CITEVE, que cumprem com os critérios de segurança para a
generalidade da população e são 100% biodegradáveis (100% algodão), reduzindo assim o impacto
no ambiente, uma embalagem de álcool gel, conselhos de proteção e um 'QR Code' de acesso ao site
www.portugalcleanandsafe.com onde é possível consultar as empresas que já têm selo emitido e
avaliar (através de um sistema de semáforo) o cumprimento pelas empresas das condições de
atribuição do selo", explica o referido comunicado.
 
O organismo assinala que esta plataforma www.portugalcleanandsafe.com verá também incluído um
sistema de registo de turistas interessados em receber informação enviada pelo Turismo de Portugal,
bem como ter acesso a um conjunto de informação de apoio ao turista em contexto de pandemia
Covid-19 no nosso país.
 
"Está igualmente prevista a possibilidade deste site incluir o 'PLC - Passenger Locator Card Digital' (ou
Cartão de Localização de Passageiro Digital). Desenvolvido em articulação com o Ministério da Saúde,
a DGS e a ANAC, tem como objetivo auxiliar as autoridades de saúde a localizar passageiros que
possam ter estado expostos à Covid-19. Para isso, os passageiros apenas terão de preencher um
formulário 'online' com a sua informação pessoal e de voo, permitindo ser contactados em caso de
necessidade. O formulário estará disponível no site https://portugalcleanandsafe.pt. Em português e
inglês", assegura o Turismo de Portugal.
 
De acordo com os responsáveis da agência, "estas iniciativas complementam outras ações lançadas

Página 12



pelo Turismo de Portugal para reforçar o posicionamento de Portugal enquanto destino seguro e
preparado".
 
"Neste âmbito, destacam-se não só o 'Portugal Health Passport' - que permite aos turistas
internacionais a possibilidade de realização do teste à Covid-19 e o acesso a cuidados de saúde
urgentes de elevada qualidade ou a 'check-ups' de cinco tipologias diferentes, na rede de hospitais e
clínicas da CUF, Hospital da Luz, HPA Saúde e Lusíadas -, mas também o 'Portugal Travel Insurance',
através do qual os visitantes residentes no estrangeiro e que estão a planear as suas férias em
Portugal podem subscrever um seguro de viagem adaptado à nova realidade pandémica", adianta o
Turismo de Portugal.
 
Na opinião dos responsáveis do Turismo de Portugal, "o Reino Unido é um dos principais mercados
emissores de turistas para Portugal (3,7 milhões de turistas em 2019)".
 
"A notícia do levantamento da quarentena obrigatória gerou um crescimento significativo das
pesquisas de viagens de britânicos para Portugal na plataforma 'Skyscanner', na ordem dos 2,2
milhões de pesquisas nas duas últimas semanas (+398% face às semanas anteriores), acompanhando
a tendência de crescimento do interesse por Portugal que se vem registando (+110% nos últimos 30
dias)", destaca o referido comunicado.
 
O Turismo de Portugal sublinha que, "com o objetivo de projetar internacionalmente o país e
incentivar a retoma da atividade turística, as equipas de Turismo do Turismo de Portugal, presentes
em 26 mercados estratégicos, têm intensificado o trabalho também junto das companhias aéreas,
operadores turísticos, imprensa e consumidor final".
 
"As ações desenvolvidas posicionam Portugal como destino turístico de excelência, uma das metas da
'Estratégia Turismo 2027'", conclui o comunicado em questão.
 
Ler mais
 
Nuno Miguel Silva
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o 

A Feira de Santa Iria, em Faro, é um dos eventos que não se vai realizar este ano, por decisão dos autarcas da região 

ECONOMIA 

Pandemia suspende 
feiras em toda a região 
CASO O  Autarcas dos 16 concelhos do Algarve acabaram com as feiras anuais até ao final deste ano 
COVID-19 O  Admitem que não estão reunidas condições devido ao previsto ajuntamento de pessoas 

TIAGO GRIFF 

A
AMAL - Comunidade In - 
termunicipal do Algarve, 
um conselho que reúne os 

presidentes de câmara dos 16 
concelhos algarvios, decidiu 
suspender, até ao final deste 
ano, a realização de feiras 
anuais. Admitem "não estarem 
reunidas as condições" no con-
texto da pandemia de Covid-19 
que se vive atualmente, uma si-
tuação que poderá conhecer 
ainda mais limitações a 15 de se-
tembro, quando entrar em vi-
gor o Estado de Contingência. 

"Neste contexto, pesadas to-
das as eventuais vantagens e 

DECISÃO FOI TOMADA 
PARA DEFESA DA SAÚDE 
PÚBLICA NA REGIÃO 

desvantagens sobre a organiza-
ção do evento, é intenção deste 
município manter a prevenção 
da pandemia como prioridade e 
defender a saúde pública e a 
própria economia local", admi-
te Luís Romão, vice-presidente 
da câmara de Vila Real de Santo 
António, cuja cidade recebe ha-
bitualmente a Feira da Praia, no 
mês de Outubro, onde conta  

também com a presença de mi-
lhares de turistas espanhóis. 

Tal como esta feira, estão sus-
pensas também a Feira de Santa 
Iria, em Faro, a Feira de São Mi-
guel, em Olhão, a Feira de São 
Francisco, em Tavira, a Feira de  

São Mar tinho, em Portimão, e a 
Feira Franca, em Lagos. 

"Mesmo que estas feiras sejam 
de realização ao ar livre, teriam 
que obedecer a um conjunto de 
orientações da Direção Geral da 
Saúde, que os autarcas afirmam  

não haver condições para se-
rem cumpridas, uma vez que 
implicam uma grande concen-
tração de pessoas", reconhece a 
AMAL. Esta decisão será manti-
da, pelo menos, até ao final des -
te ano, até nova avaliação.. 
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INFERNO DE CHAMAS ,f;; . 

101 PRESOS  P 
FOGO POSTO 
ESTE ANO 
ONTEM FOI . 
DETIDO MENOR 
DE 14 ANOS 
P.32 

..>7= 

14. 

REGIÃO TRAVA AJUNTAMENTOS 

ALGARVE 
SUSPENDE 
TODAS 
AS FEIRA" 
P.14 

CAMPO PEQUENO 

AMANHÃ 
6 VINHAS 6'v 

ANTÓNIO R. TELLES 
FRANCISCO PALHA 

ANTÓNIO J. FERREIRA 
AR BARRETE VERDE  DE  ALCOCHETE 

ALTER DO CHÃO 

914 094 038 

ENGANOU EMPRESÁRIO P.16 

Cinco anos por fingir 
ter cancro para burlar 

' V f D S P . 4 8 

Homem perde a vida 
picado por inseto 

ALTA TENSÃO P.17 

Terroristas em tribunal 
no dia de Rui Pinto 
ALARME P.21 

Consultas nos centros 
de saúde caem a pique 

espr,-.csots r, O L:Q0 

COMPRA 

VIDAS P.41 A 45 

KIKA 
AMOVA 

ESTRELA 
DA MODA 

Filha de Maria Cerqueira 
Gomes elogiada 

REGRESSO AS AULAS  P.6 E 7 

MÃOS SEM 
DESINFETANTE 
DÃO PROCESSO 

Doentes cardíacos 
pedem proteção especial 

LEÃO SEM DINHEIRO P.35 

RÚBEN AIVIORIM 
PAGO A PRESTAÇÕES 
PANDEMIA P.36 

LIGA ESTÁ CONTRA 
RODA DOS DRAGÕES 

 f11(3 

QUARTA-FEIRA 09/09/2020  1DIÁR101 €1,20 (C/IVA) 

www.cmjornal.pt 

CORREIO 
DIRETOR-GERAL EINTORIAL OCTÁVIO RIBEIRO 
DIR.-GERAIS EDfT. ADIS:  ARMANDO  ESTEVES PEREIRA E ALFREDO LEITE da manhã 
DIRETOR-EXECUTIVO: CARLOS RODRIGUES DR.-ADJUNTOS. JOSE CARLOS CASTRO E PAULO JOÃO SANTOS 

LUIS FILIPE VIEIRA CAUSA PERDA DE 225 MILHÕES AO NOVO BANCO 
AUDITORIA 

 

GRUPO ECONOMICO DO PRESIDENTE DO BENFICA CHEGOU ;A TER D VIDA DE 760 MIL,HOES P.8E9 

  

1 
AMANTE 

E RO DOS SEGUROS 
DO TRIATLETA 

AMANTES 

DINHEIRO 
QUERIAM 

EM EDREDÃO E ATADO COM UMA CORDA 

SUÉCIA O 12 PORTUGAL GOLO 

1 
itEksktESã§ 

Ronaldo 
centenário 
empurra 
Seleção 
P.10 E11 

RELAÇÃO CONDENA JOAQUIM A 25 ANOS DE PRISÃO P.4 E 5 

JUÍZES DIZEM 
QUE FOI 

ELE QUEM 
ATIROU 

A MATAR 
CORPO EMBRULHADO 
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Algarve 
suspende 
realização de 
feiras anuais 

Certames cancelados, 
pelo menos, até ao fim 
do ano 

PANDEKtA Os 16 municípios 
do Algarve suspenderam a 
realização das feiras anuaís 
até ao final do ano, por con-
siderarem que não estão 
reunidas as condições para a 
sua wncretízação, devido à 
pandemia da covid-19, foi 
ontem anunciado. 

A decisão foi tomada 
numa  reunião da Comuni-
dade Intermunícipal do Al-
garve (AMAL), organismo 
que agrega as 16 cãmaras 
municipais do distrito de 
Faro, e anunciada em comu-
nicado. 

"A decisão será mantida 
pelo menos até ao final des-
te ano, até nova avaliação", 
lê-se na nota_ 

Assim, ficam suspensas as 
realizações das feiras anuais 
de Santa Iria (Faro), de São 
Miguel (Olhão), Feira da 
Praia (Vila Real de Santo 
António), de São Francisco 
(Tavíra), de São Martínho 
(Portimão) e a Feira Franca 
(Lagos). 

Os autarcas justificam a 
sua posição considerando 
que, "no contexto de pande-
mia  que atualmente se vive, 
não estão reunidas as condi-
ções" para permitir a realiza-
ção das feiras que tém lugar 
uma  vez por ano em diver-
sos concelhos da região. 

SEM CONDIÇÕES 

De acordo com a AMAL, 
mesmo realizadas ao ar li-
vre, as feiras teriam de obe-
decer a um conjunto de 
orientações da Direção-Ge-
ral da Saúde (DGS), mas os 
autarcas alegam "não haver 
condições para serem cum-
pridas", urna  vez que estes 
eventos implicam uma 
grande concentração de pes-
soas naqueles espaços. 

"O foco dos presidentes 
[das autarquias] continua 
centrado na proteção da saú-
de e bem-estar da população 
do Algarve", sublinha a 
AMAL_• 
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FRANCISCO CALHEMOS 

APOIOS AO TURISMO 
O presidente da Confedera-
ção do Turismo de Portugal 
diz que "não vai largar" a luta 
por uma linha específica de 
apoio ao turismo, estando 
"a trabalhar" com o Governo. 
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Turismo continua na luta 

411~111111110 

- 

O presidente da Confederação do Turismo de Portugal, 
Francisco Calheiros, garante que "não vai largar" a luta 
por uma linha específica de apoio ao turismo, estando 
"a trabalhar" com o Governo para o conseguir. Patrícia de 

Melo Moreira 
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Inaugurada Estação Salva-Vidas de Quarteira que acaba com lacuna grande do
Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/09/2020
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URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9271384e

 
Novo Posto Marítimo, à entrada da Doca, também foi inaugurado
 
A nova Estação Salva-Vidas de Quarteira, que já está a funcionar, foi inaugurada oficialmente esta
terça-feira, 8 de Setembro, e representa o  colmatar de uma lacuna grande que existia no Algarve , na
opinião de João Gomes Cravinho, ministro da Defesa.
 
O governante marcou presença na cerimónia de inauguração, onde fez questão de  sublinhar a
importância  desta nova Estação Salva-Vidas, bem como do renovado Posto Marítimo de Quarteira que
também foi inaugurado.
 
Ao criar esta nova Estação Salva-Vidas,  estamos a corresponder às necessidades de uma população
muito importante que acorre às praias, mas também pescadores e desportistas , considerou João
Gomes Cravinho.
 
A Estação Salva-Vidas começou a funcionar em Maio deste ano e o espaço necessários para a
instalação do equipamento foi cedido pela Docapesca.
 
Quanto à obra, foi da responsabilidade da Autoridade Marítima, mas a Câmara Municipal de Loulé é
que avançou com os 725 mil euros necessários para a sua concretização.
 
Ou seja: acabou por ser um acordo tripartido aquele que permitiu criar a Estação Salva-Vidas e o
Posto Marítimo.
 
O almirante Luís Sousa Pereira, diretor geral da Autoridade Marítima Nacional, considerou que as
obras foram uma espécie de  dois em um: aumentámos a nossa capacidade de atuar no salvamento e
policiamento e criámos melhores condições para quem trabalha .
 
É que a nova estação vem colmatar uma carência de 30 milhas, entre Olhão e Ferragudo, onde não
existia nenhuma infraestrutura do género.
 
A estação de Ferragudo é daquelas com maior atuação e já têm suficiente trabalho na área deles.
Fundamentalmente, a capacidade e tempo de resposta aumentaram e a grande mais valia é essa ,
explicou o vice-almirante Luís Sousa Pereira.
 
Em todo o país, a falta de um dispositivo entre Ferragudo e Olhão era mesmo  a situação mais
premente e preocupante .
 
Agora,  algum ajuste que venha a ser feito tem a ver com a tipologia das embarcações, mas a minha
apreciação é que temos um dispositivo muito equilibrado com capacidade de resposta muito grande .
 
Até ao final do ano, garantiu o diretor geral da Autoridade Marítima Nacional, será colocada uma
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embarcação  semi-rígida de média capacidade, em Quarteira, que é o tipo de embarcações mais usada
no salvamento marítimo . Além disso, está previsto um reforço de operacionais - são quatro,
atualmente, para seis.
 
Certo é que, em poucos meses,  a salva-vidas já interveio em 51 ocorrências , segundo dados do
ministro João Gomes Cravinho.  São vidas salvas e só isso já representa a recuperação total do
investimento , considerou.
 
Para Vítor Aleixo, presidente da Câmara de Loulé, as inaugurações da Estação Salva-Vidas e do Posto
Marítimo foram momentos cheios de  simbolismo e esperança , até porque Quarteira tem uma história
 intimamente ligada às gentes do mar .
 
A cidade tem, com estas novas valências, um  grau de segurança de excelência , concluiu.
 
Fotos: Pedro Lemos | Sul Informação
 
João Gomes Cravinho e Vítor Aleixo
 
Vítor Aleixo
 
Ajude-nos a fazer o Sul Informação!
Contribua com o seu donativo, para que possamos continuar a fazer o seu jornal!
 
Clique aqui para apoiar-nos (Paypal)
Ou use o nosso IBAN PT50 0018 0003 38929600020 44
 
Pedro Lemos
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Porto Canal

 	Duração: 00:04:18

 	OCS: Porto Canal - Jornal Diário

 
ID: 88481755

 
08-09-2020 21:50

1 1 1

Para ver as estrelas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7fc91d08-596e-462c-be1d-

171cb5cc6c75&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Parque Natural do Vale do Tua recebeu a certificação internacional do destino de excelência para
observação noturna do céu. Características únicas que vão permitir à região apostar agora no
Astroturismo. Declarações de Miguel Claro, Astrofotógrafo; Apolónia Rodrigues, Associação Darksky e
Artur Cascarejo, Dir. Parque Natural Vale do Tua.
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RTP 1

 	Duração: 00:03:34

 	OCS: RTP 1 - Portugal em Direto

 
ID: 88478972

 
08-09-2020 18:40

1 1 1

Provas de vinho no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0420e3ed-08ec-4b90-8d34-

72ada34f241c&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Em Silves, no Algarve, os proprietários de uma quinta agrícola centenária decidiram produzir um vinho
único. Entre figueras e alfarrobeiras, as vinhas dão uma luva rara nesta zona do país. O sabor do
vinho é ainda melhor quando provado debaixo de uma oliveira com mais de dois mil anos.
Declarações de Duarte Rio, guia turístico; Teresa Vasconcellos, Quinta Morgado do Quintão.
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Turistas da Geração X são os que mais valorizam destinos domésticos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/09/2020

Meio: Visão Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8696e74

 
Os turistas da Geração X (nascidos entre 1960 e 1980) são aqueles que mais valorizam os destinos
domésticos, revela um estudo realizado por investigadores da Universidade de Coimbra e do Instituto
Politécnico de Viseu
 
Os turistas da Geração X (nascidos entre 1960 e 1980) são aqueles que mais valorizam os destinos
domésticos, revela um estudo realizado por investigadores da Universidade de Coimbra e do Instituto
Politécnico de Viseu, hoje divulgado.
 
Os autores do estudo que se focou no Centro de Portugal, por ser uma região muito heterogénea,
consideram que os turistas da Geração X devem "ser o alvo principal das organizações de turismo",
numa altura em que o turismo doméstico pode ser uma "tábua de salvação" para um setor fragilizado
devido à crise provocada pela covid-19.
 
"Os resultados obtidos podem ser uma ferramenta importante para os gestores dos destinos e
organizações turísticas, visto que está provado que os turistas das várias gerações formam a imagem
dos destinos de forma diferente, o que terá um forte impacto nos seus comportamentos em termos de
planeamento e compra de viagens", considera a investigadora principal do estudo, Cláudia Seabra.
 
O estudo envolveu 622 turistas domésticos que visitaram o Centro de Portugal, pertencentes a três
gerações diferentes, nomeadamente Baby Boomers (nascidos entre 1940 e 1960), Geração X
(nascidos entre 1960 e 1980) e Millennials ou Geração Y (nascidos entre 1980 e 2000).
 
Segundo o estudo, os Baby Boomers formam "uma imagem cognitiva de destino assente em duas
dimensões, designadamente história e cultura", e "relaxamento e socialização".
 
Já os turistas nacionais da Geração X têm "uma imagem do destino mais complexa, privilegiando
quatro dimensões: simplicidade e autenticidade, boas infraestruturas, relaxamento e socialização e
nostalgia".
 
Os Millennials constroem a imagem de destino essencialmente tendo em conta "os fatores ambiente e
nostalgia", acrescenta.
 
O estudo refere ainda que, no que se refere à imagem afetiva do destino, os turistas da Geração X
associam sentimentos mais positivos aos lugares do que os Baby Boomers e os Millennials.
 
"Isso, provavelmente, ocorre porque os indivíduos da Geração X são mais flexíveis e mais curiosos e,
ao mesmo tempo, porque tendem a ser mais empáticos e mais sensíveis. Por outro lado, Baby
Boomers e Millennials têm preferências muito semelhantes nos aspetos excitação, autenticidade,
relaxamento e novidade, quando se trata de construir a imagem de destino afetivo", justifica Cláudia
Seabra.
 
A docente da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra sublinha que, "surpreendentemente, os
Millennials e os Baby Boomers, apesar de estarem mais distantes em termos de idade, compartilham
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uma imagem afetiva mais homogénea do que a dos turistas da Geração X".
 
Ou seja, "avós e netos identificam-se mais do que filhos e pais na formação da imagem dos destinos
turísticos", realça.
 
No entender dos investigadores, "os Baby Boomers adotam comportamentos que são semelhantes aos
adotados pelas gerações mais novas para parecerem mais jovens do que realmente são" e, por sua
vez, "os Millennials são nostálgicos e mantêm uma conexão próxima com os velhos tempos".
 
"Os Baby Boomers e os Millennials têm várias semelhanças. Ambos foram criados em tempos de
mudança e testemunharam grandes mudanças que moldaram os seus comportamentos e
mentalidades. Eles valorizam o tempo e experiências memoráveis, mas também gostam de se sentir
seguros, são curiosos, indivíduos independentes e aventureiros, mas procuram ambientes protegidos",
explica Cláudia Seabra.
 
Na sua opinião, as organizações que pretendem atrair turistas nacionais "devem perceber que aqueles
constroem a imagem cognitiva de destino com base em conceitos como simplicidade e autenticidade,
ambiente, relaxamento e socialização, boas infraestruturas, nostalgia e história e cultura".
 
"Esse pressuposto significa que estes seis aspetos devem ser valorizados e cuidados no destino de
forma global e nas áreas que circundam os hotéis ou restaurantes", sublinha.
 
A investigadora defende também que é fundamental ter em atenção a dimensão afetiva, porque é "um
aspeto crucial valorizado pelos turistas nacionais".
 
"O que os turistas sabem sobre os destinos domésticos irá influenciar as suas emoções e sentimentos
em relação àqueles lugares", considera.
 
Neste âmbito, "o desenvolvimento de campanhas de promoção de destinos nacionais com base nestas
dimensões e atributos levará os turistas a escolher destinos domésticos e formular intenções de
compra".
 
AMF // SSS
 
Este verão assine 6 meses a VISÃO, em papel ou digital, e receba mais 3 meses de leitura grátis
 
PRECISAMOS DE SI: ASSINE!
 
Lusa
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