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SILVES I 
DIA DO TURISMO 
O Dia Mundial do Turismo 
vai ser assinalado no domin-
go na Quinta de Santo Estê-
vão, em Silves. O programa 
inclui passeios de bicicleta e 
de charrete. Os participantes 
convidados são alguns dos 
responsáveis da área da Saú-
de no Algarve. 
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A2 Resultados do projeto Renature Monchique vão ser divulgados na próxima semana
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/09/2020

Meio: Barlavento Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=fe2a228c

 
O balanço do projeto  Renature Monchique  vai ser apresentado na terça-feira, dia 29 de setembro, às
11h00, no Spa Resort Villa Termal das Caldas de Monchique, em Monchique.
A ação contará com a presença de Thomas Fowler, Diretor de Sustentabilidade da Ryanair, a
companhia aérea que mais pessoas transporta em toda a Europa.
 
Este projeto, que visa o restauro ecológico nas áreas ardidas desta zona algarvia nos incêndios de
2018, resulta de uma parceria entre a Região de Turismo do Algarve, a Ryanair, o GEOTA - Grupo de
Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente, o ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e
das Florestas e a Câmara Municipal de Monchique.
 
No primeiro ano do projeto o contributo dos passageiros da Ryanair foi de 250 mil euros, tendo sido
plantadas 62 mil árvores autóctones e apoiados cerca 90 proprietários.
 
Espera-se que no futuro estas árvores plantadas possam ser responsáveis pelo sequestro de 500
toneladas de carbono por ano.
 
Do programa da ação faz ainda parte o relançamento do projeto, através da assinatura de um
protocolo entre todos os parceiros, e uma visita reservada aos representantes dos meios de
comunicação social a algumas áreas de intervenção do primeiro ano do projeto, bem como ao viveiro
de plantas.
 
[Additional Text]:
Renature-Monchique-(1)
Print Icon
 
barlavento
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NERA e RTA em parceria para Internacionalizar + Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/09/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Carolina Morgado

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9ad3e4eb

 
Início Breves NERA e RTA em parceria para Internacionalizar + Algarve
 
NERA e RTA em parceria para Internacionalizar + Algarve
 
Setembro 24, 2020
 
Facebook
 
Twitter
 
Pinterest
 
WhatsApp
 
O NERA - Associação Empresarial da Região do Algarve, a Associação do Turismo do Algarve (ATA) e a
Região de Turismo do Algarve (RTA, obtiveram recentemente, por parte do CRESC Algarve 2020 |
Portugal 2020, a aprovação de uma candidatura com vista ao desenvolvimento do Projecto
Internacional + Algarve 2.0 - Turismo, cujo objectivo central passa por potenciar o sucesso da
internacionalização das PME da região.
 
No âmbito deste projecto, de acordo com o site da associação empresarial, está prevista a realização
de uma sessão de apresentação, no próximo dia 30 de Setembro, pelas 09h30 nas instalações do
NERA, em Loulé.
 
Dirigida a diferentes players institucionais e empresariais, esta sessão pretende despertar o interesse
dos potenciais aderentes às redes colaborativas que serão criadas e dos agentes turísticos a envolver
em parcerias para a internacionalização do destino e das empresas da região do Algarve.
 
Complementarmente, esta acção visa ainda promover uma reflexão crítica sobre a importância, no
panorama actual, do reconhecimento internacional colectivo dos bens e serviços da região, e sobre as
melhores estratégias para dinamizar iniciativas colectivas de cooperação interempresarial.
 
Com o objectivo de salvaguardar as necessárias medidas de prevenção e mitigação dos riscos
decorrentes da pandemia da doença da Covid-19, a participação nesta sessão de apresentação requer
o uso obrigatório de máscara, é limitada à lotação permitida e carece de inscrição até ao próximo dia
2020-09-25, através do link abaixo indicado: FICHA DE INSCRIÇÃO.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
, Instabram
ou no Twitter
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Alemanha coloca Lisboa na lista de regiões de risco
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/09/2020

Meio: Lusa Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=aec3f337

 
Berlim, 23 set 2020 (Lusa) - A Alemanha acrescentou hoje a Área Metropolitana de Lisboa à lista de
regiões de risco devido ao aumento de infeções por covid-19, revelou o Ministério dos Negócios
Estrangeiros germânico.
 
Portugal figura na lista alemã para viajantes que regressem da região da Área Metropolitana de
Lisboa.
 
Além da Área Metropolitana de Lisboa, capital de Portugal, o ministério incluiu na sua 'lista vermelha'
regiões de países como França, Dinamarca, Irlanda, Croácia, Países Baixos, Áustria, Roménia,
Eslovénia, Hungria e República Checa, noticia a agência AFP.
 
Isto significa que os turistas que regressam destes territórios são obrigados a realizar teste à covid-19
e permanecer em quarentena enquanto aguardam o resultado.
 
O Ministério dos Negócios Estrangeiros, em informação publicada no seu sítio na internet,
desaconselha ainda "viagens turísticas não essenciais" àquelas regiões, onde o número de novas
infeções ultrapassa o limite de 50 casos por 100 mil habitantes em sete dias.
 
As autoridades alemãs multiplicaram nas últimas semanas os avisos sobre viagens para países
europeus, devido a esse aumento de casos.
 
Espanha, um dos destinos preferido dos turistas alemães, também está na lista de países a serem
evitados.
 
Considerada um modelo na gestão da pandemia de covid-19 na Europa, a Alemanha também está em
alerta devido ao ressurgimento de novas infeções nas últimas semanas, que estão a ser ligadas ao
regresso de turistas.
 
A região da Baviera está a ser particularmente afetada e já foram anunciadas restrições em Munique,
onde o uso de máscara em parte do centro da cidade passa a ser obrigatório na quinta-feira.
 
O Instituto Robert Koch relatou hoje 1.769 novos casos nas últimas 24 horas e mais 13 mortes,
registando-se agora um total de 9.409 vítimas mortais na Alemanha desde o início da pandemia.
 
A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 971.677 mortos e mais de 31,6 milhões de casos de
infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.
 
Na Europa, o maior número de vítimas mortais regista-se no Reino Unido (41.882 mortos, mais de
409 mil casos), seguindo-se Itália (35.758 mortos, mais de 302 mil casos), França (31.338 mortos,
mais de 458 mil casos) e Espanha (31.034 mortos, mais de 693 mil casos).
 
Em Portugal, morreram 1.928 pessoas dos 70.465 casos de infeção confirmados, de acordo com o
boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

Página 5



 
DYMC // SR
 
Lusa/Fim

Página 6



A7

 
RTP 1

 	Duração: 00:00:29

 	OCS: RTP 1 - Bom Dia Portugal

 
ID: 88739971

 
24-09-2020 06:30

1 1 1

Alemanha incluiu a Área Metropolitana de Lisboa na lista de regiões de risco

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1550ecc1-ce78-421e-8cfb-

e6e8e1d0a1d7&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Alemanha incluiu a Área Metropolitana de Lisboa na lista de regiões de risco por causa da COVID. Os
turistas que regressem à Alemanha, são obrigados a fazer o teste e permanecer em quarentena,
enquanto aguardam o resultado.

 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-09-24 06:47
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-09-24 07:00
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-09-24 07:34
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-09-24 08:05
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RTP 1

 	Duração: 00:00:32

 	OCS: RTP 1 - Bom Dia Portugal

 
ID: 88739993

 
24-09-2020 06:30

1 1 1

Bélgica incluiu a Área Metropolitana de Lisboa na lista de regiões de risco

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fb1577cf-9e58-4028-bdc5-

db1aa760ffdd&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Área Metropolitana de Lisboa também está uma vez mais na lista das regiões de risco da Bélgica. As
autoridades belgas consideram que Lisboa é uma zona vermelha, que indica alto risco devido à
propagação da COVID-19.

 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-09-24 06:47
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-09-24 07:00
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-09-24 07:35
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-09-24 08:06
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CCDR Algarve promove webinar sobre inovação no turismo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/09/2020

Meio: Algarve Informativo Online Autores: Daniel Pina

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5c8a74c8

 
A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve) promove, em
articulação com a Comissão Europeia, no dia 30 de setembro, um webinar Espaço de Descoberta
Empreendedora que visa debater as oportunidades e os desafios à inovação na área da digitalização
do setor do turismo no Algarve, de forma a melhorar a sua competitividade. Com uma segunda parte
agendada para 8 de outubro, este exercício participativo conta com os contributos de vários atores
relevantes do nosso território - empresários, investigadores, gestores públicos - e será realizado por
videoconferência, através da plataforma virtual Microsoft Teams.
 
As Estratégias Regionais de Especialização Inteligente estão inequivocamente associadas a Processos
de Descoberta Empreendedora, através dos quais as regiões podem encontrar uma melhor definição
de domínios de conhecimentos e aptidões locais que necessitam desenvolver e, nesses domínios,
atividades que permitam explorar e experimentar nichos estratégicos de especialização económica. As
inscrições são gratuitas e obrigatórias e devem ser efetuadas AQUI.
 
Daniel Pina
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Mais de metade da linha de apoio às microempresas de turismo já foi usada
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/09/2020

Meio: ECO - Economia Online Autores: Mónica Silvares

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=12b8be92

 
Linha de Apoio a Microempresas do Turismo abrange atividades de alojamento turístico, restauração e
bebidas, animação turística, agências de viagens e organização de eventos tem dotação de 90
milhões.
 
A Linha de Apoio a Microempresas do Turismo já aprovou 6.337 operações, que vão receber um
financiamento de 50 milhões de euros. De acordo com o balanço feito pelo Ministério da Economia, ao
ECO, isto significa que mais de metade da dotação da linha já foi utilizada (55%).
 
"A Linha de Apoio a Microempresas do Turismo, abrangendo, nomeadamente, as atividades de
alojamento turístico, de restauração e bebidas, da animação turística, das agências de viagens e da
organização de eventos passou a ter uma dotação orçamental de 90 milhões de euros", recorda fonte
oficial do Ministério da Economia.
 
O recurso a este apoio, assegurado por saldos de gerência do Turismo de Portugal, surge na sequência
do forte impacto da pandamia. Em julho até houve uma recuperação face ao mês anterior, graças ao
turismo interno, mas ainda assim houve uma quebra homóloga de 60%. Em julho, Portugal recebeu
um milhão de hóspedes, responsáveis por 2,6 milhões de dormidas, de acordo com o Instituto
Nacional de Estatística. Não é pois de estranhar que o Turismo esteja entre os princiais setores que se
candidataram aos apoios desenhados para a fase da retoma da economia: o incentivo à normalização
da atividade empresarial e o apoio à retoma progressiva.
 
Esta linha, que é gerida diretamente pelo Turismo de Portugal, foi lançada em março, com uma
dotação inicial de 60 milhões de euros, mas depois acabou por ser reforçada para 90 milhões, no final
de agosto, tendo em conta a forte procura em virtude dos impactos da pandemia no setor. Foi,
precisamante, para colmatar esses efeitos que a linha foi criada.
 
As 6.337 operações já aprovadas são levadas a cabo por empresas ou empresários em nome
individual, com menos de dez postos de trabalho e cujo volume de negócios anual, ou balanço total
anual, não exceda os dois milhões de euros. O apoio financeiro é calculado tendo em conta o número
de trabalhadores existentes na empresa em fevereiro deste ano, multiplicando por 750 euros por cada
trabalhador e pelo período de três mês, até ao montante máximo de 20 mil euros por cada empresa.
Além disso, este apoio não vence juros e é reembolsado em três anos, com um período de carência de
um ano.
 
O último balanço desta linha de tesouraria, para minimizar o impacto da redução da procura na
atividade turística devido à Covid-19, dava conta de mais de 5.000 empresas que tinham recebido luz
verde para obter este apoio, com um financiamento associado de cerca de 40 milhões de euros, no
espaço de pouco mais de dois meses.
 
Esta linha é
 
Mónica Silvares
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Turismo 

Quais as cartas 
na mana 
do sector> 
do Turismo? 
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Depois de anos de 
crescimento a dois dígitos, 
o sector do Turismo em 
Portugal, como por todo 
o Mundo, entrou em crise 
profunda. Com fronteiras 
fechadas e o medo 
instalado, poucos foram os 
que nas primeiras semanas 
pós-confinamento 
quiseram arriscar a 
afastar-se muito do local 
de residência. 
No primeiro semestre do 
ano, e apesar das campa-
nhas que promoviam a 
segurança das regiões, os 
números andaram bem 
longe daqueles que seriam 
desejáveis num País onde 
o Turismo emprega cerca 
de 400 mil pessoas,  

representa 14,6% do PIB 
e é a principal actividade 
económica exportadora, 
respondendo por 52,3% 
das exportações de 
serviços e 18,6% do total 
de exportações de bens 
e serviços. 
A Marketeer foi procurar 
saber o que é que os prin-
cipais agentes do sector 
estão a fazer para driblar 
a crise. 
Ao longo das próximas 
páginas ficará a conhecer 
os trabalhos que os 
responsáveis pelas 
regiões NUTS II têm 
desenvolvido para não 
deixar cair as suas ofertas 
no esquecimento. 
Faça esta viagem connosco 
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A bonança, depois 
da tempestade? 
No 2.° trimestre de 2020, o sector do alojamento 
turístico registou uma quebra de 92,4% nas 
dormidas totais no País (-78,1% nos residentes 
e -97,9% nos não residentes). Números que 
deixam em alerta os responsáveis. Para ajudar 
a ultrapassar a fase negra, o Turismo de Portugal 
tem vindo a desenvolver trabalhos com foco 
nos residentes, nos não residentes e no trade 

Durante os seis primeiros meses do ano, e 
quando comparado com o período homólogo 
de 2019, o sector do alojamento turístico re-
gistou 4,3 milhões de hóspedes e 10,4 milhões 
de dormidas, o que corresponde a variações 
de -64,1% e -65,9%, respectivamente, segun-
do os mais recentes dados disponibilizados 
pelo INE. As dormidas de residentes recuaram 
53% e as de não residentes diminuíram 71,1%. 

Analisando os valores referentes ao 2.° 
trimestre de 2020, as dormidas totais di-
minuíram 92,4% (-78,1% nos residentes e 
-97,9% nos não residentes). No 1.° trimestre as 
dormidas tinham diminuído 18,3% (-12,2% 
nos residentes e -21,0% nos não residentes). 

® Mania João Lima 
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E ainda que a estada média no País nos 
estabelecimentos de alojamento turístico, de 
Janeiro a Junho de 2020, tenha reduzido 4,9% 
face aos números de igual período de 2019, há 
três regiões que se destacam pela positiva: o 
Alentejo viu o número de noites subir 12,2%, 
a RA Madeira teve uma variação de 2,6% e o 
Algarve sobe uns ligeiros 0,7%. Já os provei-
tos totais registaram uma variação de -70%, 
fixando-se em 538,9 milhões de euros. 

De Janeiro a Junho, as dormidas na ho-
telaria (inclui hotéis, hotéis-apartamentos, 
pousadas e quintas da Madeira, apartamentos 
turísticos e aldeamentos turísticos) diminuí-
ram 66,9%. No entanto, note-se que as dor-
midas nos estabelecimentos de alojamento 
local decresceram 61,5% e as de turismo no 
espaço rural e de habitação recuaram 57,4%. 

Nos primeiros seis meses do ano, as re-
giões que apresentaram menores diminuições 
das dormidas foram o Alentejo (-52,2%), o 
Centro (-61,2%) e o Norte (-61,7%). No sentido 
inverso, esteve o Algarve (-72,8%), a RA Aço-
res (-72,7%) e a AM Lisboa (-65,5%). 

Números que justificam que o mercado 
interno seja uma prioridade na comunicação 
do Turismo de Portugal. Nesse sentido lançou 
a campanha multimeios (on e off) *TuPodes, 
Visita Portugal, uma nova página de Insta-
gram dedicada ao mercado nacional e uma 
plataforma de experiências - que irá ser lan-
çada este mês - e que pretende incentivar os 
portugueses a realizar mais férias durante a 
época baixa e em pequenos períodos. 

«Sabemos que, este ano, a recuperação da 
actividade turística nacional, sector-chave da  

nossa economia, irá depender, numa primei-
ra fase, do turismo interno que, em 2019, re-
presentou perto de 40% do total de hóspedes. 
Por isso desenvolvemos a campanha itTuPo-
des, Visita Portugal, a campanha do Turismo 
de Portugal que converte o VisitPortugal em 
VisitaPortugal», explica o Turismo de Portu-
gal. É um convite à descoberta dos motivos 
que tornaram Portugal o Melhor Destino do 
Mundo e uma oportunidade para contribuir, 
de forma activa, para a retoma do sector. 

A campanha concretiza a aposta na di-
namização da procura interna e permite dar 
início à retoma turística em Portugal, um 
país onde o turismo emprega cerca de 400 
mil trabalhadores, representa 14,6% do PIB 
(Produto Interno Bruto) e é a principal acti-
vidade económica exportadora. Vale 52,3% 
das exportações de serviços e 18,6% do total 
de exportações de bens e serviços. 

Ciente de que ainda é «cedo para fazer 
uma análise relativamente à evolução dos 
resultados» desta campanha, o Turismo de 
Portugal salienta que os indicadores apon-
tam para um crescimento de turistas inter-
nos que, no entanto, não é suficiente para su-
prir as fortes quebras de estrangeiros. 

Neste momento, respeitando as regras e 
as orientações da DGS, o País está preparado 
e aberto para voltar a receber turistas, con-
tando com os mesmos activos que permitiram 
ganhar por três vezes consecutivas o prémio 
de Melhor Destino do Mundo. «Continuamos 
um destino autêntico, diversificado, atracti-
vo, inclusivo e seguro. Mantemos o propósito 
e o compromisso de receber bem, respeitar as 

w 
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Olhos de turista 

A mais recente campanha digital da 
empresa de passeios turísticos Welcome 
Portugal convida os portugueses a 
descobrirem Portugal com um novo olhar 
- um olhar de turista -, como se o fizessem 
pela primeira vez. 
A campanha, que conta com criatividade 
da agência Sr. Jorge, está presente nas 
redes sociais, contando com o apoio de 
influenciadores. O Instagram é o principal 
canal da campanha, onde a Welcome 
Portugal desafia os seguidores a partilha-
rem as suas experiências por todo o País, 
colocando a hashtag nOlhosDeTurista. 
As publicações marcadas com a hashtag 
compõem um álbum especial nos 
destaques do perfil da Welcome Portugal. 
A acção resgata ainda a Polaroid para criar 
molduras especiais que representam «o 
olhar curioso e desbravador daqueles que 
aceitam o desafio de buscar o novo, a 
beleza e o desconhecido - ainda que seja 
em solo conhecido», explica a Sr. Jorge. 
De acordo com a agência, a campanha 
«incentiva os portugueses a saírem do 
automático e aproveitarem especialmente 
este momento para explorar e descobrir 
novos cantos e encantos da sua freguesia, 
da sua cidade e do seu País». 

Tema de ca, a Tu ris nnu 

diferenças e hoje garantir a todos que podem 
viajar pelo País, seguros e com confiança.» 

Voltar a captar no mercado externo 

O Turismo de Portugal continuou também 
a trabalhar na diversificação de mercados. 
«Nesta altura, a prioridade vai para os merca-
dos de Espanha, França, Alemanha, Holanda, 
Suíça, Suécia e Itália», sublinha o rsponsável. 

Para os mercados externos a estratégia 
passa, necessariamente, pela reposição das 
acessibilidades aéreas. Para o efeito, o Turis-
mo de Portugal tem realizado um trabalho 
conjunto com as várias companhias aéreas e 
reforçou o Programa VIP em mais 20 milhões 
de euros. «Estamos ainda a desenvolver ac-
ções de capacitação do Trade internacional e a 
dinamizar a oferta de produtos diferenciados 
como o Enoturismo, o Turismo Literário, o 
Turismo Médico, entre outros», avança. 

Em pleno confinamento, lançou uma 
mensagem de esperança em vídeo, #CantSkip-
Hope, para reforçar que, apesar deste contra-
tempo, Portugal continua o Melhor Desti-
no do Mundo. E, após esta fase, a campanha 
#CantSkipOpening. Recentemente, foi reno-
vado o Portugal Health Passport, que passou 
a estar disponível para todos os que visitam 
o País. A plataforma, desenvolvida com o 
Health Cluster Portugal, reúne um conjunto 
de serviços de saúde privados dirigidos a tu-
ristas e posiciona-se como instrumento para 
afirmar Portugal como destino de excelência. 

Também abrangendo todo o território, é 
disponibilizado o Portugal Travel Insuran-
ce, um seguro para visitantes que residem 
no estrangeiro, com cobertura para despesas 
médicas, cirúrgicas, farmacêuticas e hos-
pitalares associadas à Covid-19, assim como 
despesas de cancelamento, interrupção ou 
extensão da viagem por motivos de Covid-19. 
Uma iniciativa que resulta de uma colabora-
ção entre o Turismo de Portugal e a RNA Se-
guros de Assistência. 

Com o objectivo de projectar o País e in-
centivar a retoma da actividade, as equipas do 
Turismo de Portugal, presentes em 24 merca-
dos estratégicos, têm intensificado o trabalho 
junto das companhias aéreas, operadores tu-
rísticos, imprensa e consumidor final. 

Adaptação de mensagens 

A comunicação tem sido de base digital, 
o que permite adaptabilidade, reactividade, 
adequação da mensagem. Este ano manteve-

  

-se a aposta no que toca a meios internacio-
nais e nacionais, com a utilização de ferra-
mentas de compra programática e de gestão 
de data. No caso do mercado nacional, a cam-
panha de marketing digital é complementada 
com uma campanha multimeios. «Procura-
mos atingir pessoas que estejam nas várias 
fases do processo de decisão: a pesquisar 
ideias para férias, actividades específicas para 
fazer num local e até quem está já in-market e 
a realizar as suas reservas. Adicionalmente a 
esta identificação da fase de decisão juntamos 
todos os activos que o País tem para oferecer 
e os respectivos interesses online», explana o 
Turismo de Portugal. 

A necessidade da introdução de um pla-
no multimeios offline no mercado nacional 
foi também uma mudança significativa, que 
foi consequência directa da pandemia e da 
necessidade de incrementar o turismo inter-
no como primeiro motor para a economia no 
que toca ao turismo. E se o orçamento para 
as acções de campanhas em meios digitais 
se manteve inalterado relativamente a 2019, 
verificou-se um reforço de orçamento no 
mercado nacional em 1,5 milhões de euros 
para o desenvolvimento da campanha multi-
meios offline. 

Cancelar ou adiar 

Qual o impacto da actual pandemia na ac-
tividade dos estabelecimentos de alojamento 
turístico, nomeadamente quanto às reservas 
e cancelamentos no período de Junho a Outu-
bro de 2020? O INE aferiu que 62,5% dos esta-
belecimentos de alojamento turístico respon-
dentes registaram o cancelamento de reservas 
agendadas para esses meses. A RA Açores foi 
a região com maior peso de estabelecimen-
tos com cancelamentos de reservas (94,3% 
dos estabelecimentos e 91,8% da capacidade 
oferecida), seguindo-se o Algarve (78,9% e 
89,6%, respectivamente), a AM Lisboa (74% e 
84,7%) e a RA Madeira (71,6% e 87,3%). A re-
gião menos fustigada é o Alentejo, com 47,3%. 

Na hotelaria, os estabelecimentos com 
cancelamentos de reservas representaram 
79,4% do total (86,2% da capacidade ofereci-
da). No alojamento local, estes cancelamentos 
corresponderam a 60,3% do total (62,5% da 
capacidade oferecida) e no turismo no espa-
ço rural e de habitação 51% do total (54,7% da 
capacidade). O Turismo de Portugal assegura 
que a procura tem vindo a crescer desde mea-
dos de Junho e que os dados indiciam uma 
aproximação crescente aos valores de 2019. V 
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Este ano, a região do 
Norte está a sentir um 

interesse crescente em 
áreas tradicionalmente 
menos procuradas, 
como é o caso de 
Trás-os-Montes. Em 
alguns casos ultrapassa 
mesmo a procura 
por destinos mais 
tradicionais, como o 
Porto, Minho e Douro 

Comunicar com os turistas nacionais, 
numa altura em que todo o território esta-
va dependente deste mercado, foi o mote do 
lançamento da campanha "O Norte está lá 
em cima" pela Entidade de Turismo do Porto 
e Norte de Portugal. 

O principal objectivo é dar a conhecer o 
que de melhor o território tem para oferecer 
no Porto, Minho, Douro e Trás-os-Montes. 
«Pretende levar Portugal e, posteriormente, 
Espanha e o resto do Mundo a descobrirem 
ou redescobrirem a oferta turística desta fan-
tástica região, em áreas tão diversas como a 
cultura, arquitectura, natureza, gastronomia 
e vinhos, saúde e bem-estar, turismo náuti-
co e religião», enumera Luís Pedro Martins, 
presidente da Entidade de Turismo do Porto 
e Norte de Portugal. Além disso, a campa-
nha pretende também ser uma alavanca na 
recuperação do sector turístico da região, 
demonstrando que o Norte de Portugal está 
preparado para receber turistas em contexto 
de pandemia, posicionando-se, assim, como 
uma alternativa para os períodos de férias, em 
que os portugueses rumam a sul, ou optam 
por destinos internacionais. 

A campanha foi pensada para decorrer 
em três fases distintas. Na primeira, foi di-
reccionada ao mercado interno, procurando 
potenciar o destino junto dos turistas nacio-
nais. A aposta seguinte passa pela atracção 
do mercado espanhol, principal mercado 
emissor. Numa terceira fase, e com a cres-
cente reposição das ligações aéreas, a Turis-
mo do Porto e Norte (TPNP) e a Associação 
de Turismo do Porto (ATP) pretendem con-
tinuar a apostar na promoção internacional 
da região e regressar aos valores que tinham 
no Brasil, EUA, Alemanha e Reino Unido, al-

  

guns dos principais mercados emissores de 
turistas. «Tendo uma forte aposta no digital 
com microssegmentação configurada pelas 
características do próprio destino e research 
prévio, serão os insights recolhidos ao longo 

da campanha que vão permitir desenvolver 
os temas mais eficazes, segmentados por re-
giões, serviços ou experiências personaliza-
das, de acordo com as preferências dos vários 
targets», explica Luís Pedro Martins. 

Dentro do digital têm particular rele-
vância as redes sociais. «As redes sociais e o 
live chat permitem uma interacção persona-
lizada e em tempo real que, de outra forma, 
especialmente neste contexto de distancia-
mento social imposto pela pandemia, não 
seria possível», acrescenta. 

Para além das próprias plataformas, a 
região recorreu a anúncios publicitários em 
sites, dos quais se destacam o Sapo, Jornal 
de Notícias, RTP, Notícias ao Minuto, OLX e 
Teleculinária. «Os critérios de selecção des-
tas plataformas consistiram principalmente 
na capacidade de geração de tráfego, uma vez 
que são algumas das páginas com mais visi-
tantes em Portugal, e no facto do perfil dos 

utilizadores corresponder ao do turista que se 
interessa pela oferta do Porto e Norte.» 

Já os influenciadores têm sido parceiros 
em várias acções promocionais da região, 

como foi o caso da Estrada Nacional 103, cuja 

blog trip ocorreu em Junho, e como será o 
caso de outras acções que estão já previs-
tas realizar com a Associação de Bloggers de 
Viagens Portugueses, concretamente no seg-
mento enogastronómico e urbano. «Consi-
deramos os bloggers e os influenciadores ele-
mentos fundamentais da nossa estratégia de 
marketing, na medida em que, ao explorarem 

e Maria João Lima 
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Mudança de estímulos 

Segundo Luís Pedro Martins, presidente 
da Entidade de Turismo do Porto e Norte 
de Portugal, observa-se um interesse 
crescente em regiões tradicionalmente 
menos procuradas, como é o caso de 
Trás-os-Montes, que em alguns casos 
ultrapassa mesmo a procura por destinos 
mais tradicionais como o Porto, Minho e 
Douro. «Com a excepção do Porto, que 
sofreu uma quebra de cerca 70%, os 
restantes subdestinos conseguiram atingir 
taxas de ocupação muito interessantes.» 
O presidente sublinha ainda que se 
constata que a grande tendência deste 
ano é a procura de destinos de natureza 
e aventura, tal como indicavam as 
previsões. «0 ano de 2019 foi excepcional, 
mas o de 2020 tudo indicava que iria 
ultrapassar os resultados obtidos no 
ano interior.» 

o nosso destino, na primeira pessoa, geram 
um buzz mediático que tem ajudado muito 
na recuperação do turismo na região. Neste 
sentido foram importantes as press trips que 
realizámos com a Associação de Bloggers logo 
nos primeiros dias do pós-confinamento», 
admite o presidente da Entidade de Turismo 
do Porto e Norte. 

Há ainda acções a decorrer nas redes so-
ciais, principalmente Instagram, Facebook, 
YouTube e Twitter, através de estratégia de 
social media concertada entre os vários canais 
de comunicação, quer da TPNP, quer da ATP, 
para divulgação da oferta turística da região. 

O responsável não esconde que foi ne-
cessário efectuar correcções na estratégia 
de marketing que estava delineada no pré-
-pandemia. «Tivemos de adaptar a nossa 
comunicação, reforçando a mensagem que 
temos um destino seguro, que permite fé-
rias inesquecíveis e em total tranquilidade, 
enquanto antecipámos em larga medida os 
projectos e acções no marketing digital que 
tínhamos planeado», conta. Reforçaram e 
privilegiaram a comunicação para os terri-
tórios do interior e mais ligados ao produto 
natureza, transmitindo a mensagem que o 
Porto e o Norte são o destino ideal para férias 
tranquilas em família, ou em pequenos gru-
pos de amigos. 

Apostar nos subdestinos 

«Este ano, como era já expectável, tive-
mos uma forte diminuição em todos os indi-
cadores, devido à pandemia», assume Luís 
Pedro Martins. Na verdade, no conjunto dos 
primeiros seis meses, e segundo os mais re-
centes dados do INE, o Norte foi a terceira re-
gião do País que apresentou menor diminui-
ção no total de dormidas. Com uma redução  

de 61,7% no total de dormidas nesse período, 
quando comparado ao período homólogo de 
2019, as dormidas de residentes recuaram 
49,5% ao passo que as de não residentes caí-
ram 69,9%. De igual forma houve uma quebra 
de 66,6% nos proveitos totais. A estada média 
nos estabelecimentos de alojamento turístico 
recuou 4%, ficando nas 1,72 noites. 

E ainda que o turista interno amenize os 
impactos, há que recordar que os estrangeiros 
representavam cerca de 55% da percentagem 
das dormidas em 2019. «Apesar da resiliência 
e de todas as medidas de apoio, infelizmente 
algumas empresas já fecharam as portas e a 
previsão será que o sector do Turismo venha a 
deparar-se com muitas dificuldades nos pró-
ximos tempos», comenta o responsável. 

Até porque os cancelamentos se sucedem. 
O presidente da Entidade de Turismo do Porto 
e Norte confirma que as reservas até ao final 
do ano estão muito instáveis, com uma dimi-
nuição muito acentuada. 

Luís Pedro Martins sublinha que, quan-
do regressarmos à normalidade, temos que 
ter empresas saudáveis e os colaboradores 
motivados. «Habituámos o mundo a índices 
de grande qualidade na nossa oferta, quer ao 
nível da qualidade do serviço, quer das suas 
infra-estruturas. É necessário cuidar destas 
empresas. Acredito que o Governo está aten-
to, mas, não obstante isso, vou reclamando 
por uma discriminação positiva a este sector, 
que tanto tem dado a Portugal.» 
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É tempo 
de voltar 
"A vida é agora" é a mensagem de esperança 
e optimismo que o Turismo Centro de Portugal 
tem transmitido aos turistas nacionais. Em 
Junho, foi a terceira região do País com maior 
peso nas dormidas totais 

A campanha do Turismo Centro de Por-
tugal de resposta à Covid-19 desdobra-se em 
três momentos, que acompanham a forma 
como os portugueses têm vivido a pande-
mia. A 19 de Março, dia em que foi instaurado 
o estado de emergência nacional, a entidade 
regional lançou a campanha digital (vídeo 
e social media) sob o mote "Haverá tempo", 
apelando aos portugueses que respeitassem o 
confinamento, mas posicionando desde logo 
a região Centro como um futuro destino de 
férias, assim que o tempo o permitisse. «A 
mensagem era a de que vivíamos tempos que 
nos obrigavam a parar, para depois recome-
çar. Haveria tempo para viajar e para voltar-
mos a estar juntos», diz Pedro Machado, pre-
sidente do Turismo Centro de Portugal. 

Em meados de Maio, com o início do pe-
ríodo de desconfinamento, foi lançada a se-
gunda onda de comunicação, desta feita sob o 
conceito "Chegou o tempo". Novamente atra-

 

Daniel Almeida 

vés de um vídeo, a campanha assinalou o mo-
mento em que os portugueses puderam voltar 
a sair, convidando-os a redescobrir o Centro 
de Portugal, cumprindo as rigorosas regras de 
segurança e distanciamento. 

Já perto do Verão, a campanha haveria 
de chegar ao seu epílogo: "A vida é agora" é 
a frase que tem como objectivo posicionar o 
Centro como um destino seguro para férias. 
«É uma mensagem de esperança e de renas-
cimento, claramente direccionada para os 
visitantes nacionais, e que obteve resultados 
muito positivos», frisa Pedro Machado. O fil-
me de quase quatro inutos (produzido pela 
Slideshow) sobre o " de uma nova vida na 
região Centro venceu inclusive um prémio no 
13.° Festival Internacional de Filmes de Turis-
mo - TourFilmÃ:Riga, tendo sido distinguido 
na categoria "destinos Turí ticos - Região". 

c

k  
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Recuperação mais rápid o interior 

111  A campanha do Turismo Centro de Por-
tugal foi tão criada com o objectivo de 
promover turismo interno na egião, co 
fo a de parar os efeitos da nde 
Co .  ano até tinha começado para 

 a regia° entro - a maior área turística na-
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cional, abrangendo 100 municípios -, que em 

Janeiro e Fevereiro registou um crescimento 

homólogo de 20% nas dormidas e 17,4% nos 

proveitos totais, segundo os dados do Institu-
to Nacional de Estatística (INE). Dados esses 

que faziam adivinhar «mais um ano de cres-
cimento» para a região. 

A partir de Março o cenário mudou radi-
calmente, como em todo o território nacional. 

«Como seria de calcular, as reservas caíram de 
forma drástica logo após o início da epidemia. 
Aliás, os primeiros cancelamentos ocorreram 
ainda antes de se verificarem casos da doença 
em Portugal», recorda o presidente do Turis-

mo Centro de Portugal. Os dados do INE mos-

tram, de facto, que mais de metade (54,5%) 

dos estabelecimentos da região já receberam 

cancelamento de reservas até Outubro. 

Segundo os dados mais recentes do ins-

tituto, em Junho, as dormidas nos estabele-

cimentos de alojamento turístico do Centro 
recuaram 73,7%, em relação ao mesmo pe-

ríodo do ano passado, um valor ainda assim 
abaixo da média nacional (-85,2%). A quebra 
ao nível de dormidas de residentes ficou pelos 

57,2%, ao passo que as dormidas de não resi-

dentes caíram 92,5%. De resto, o Centro foi 
a terceira região turística do País com maior 

peso nas dormidas totais (17%), a seguir ao 

Algarve e à região Norte. 
Ainda em Junho, a estada média nos 

alojamentos da região manteve-se pratica-

 

Aposta no turismo náutico 

A região Centro de Portugal ocupa um lugar 

de destaque no projecto Estações 

Náuticas, que se propõe dinamizar a fileira 

nacional do turismo náutico. Neste 

momento, a região conta com oito 

estações náuticas certificadas (mais do que 

qualquer outra região), nomeadamente em 

Aveiro, Castelo do Bode, Estarreja, Ílhavo, 

Murtosa, Oeste (esta em vários núcleos), 

Ovar e Vagos. Além destas, outras sete 

estações náuticas estão em processo de 

certificação na região. 

As estações náuticas são organizadas com 

base na valorização dos recursos náuticos 

presentes em cada território, os quais 

incluem a oferta de alojamento, restaura-

ção, actividades náuticas e outras 

actividades e serviços relevantes para a 

atracção de visitantes. 
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mente inalterável (-0,6%), ao contrário da 
taxa líquida de ocupação-cama (-23%) e dos 
proveitos totais, que caíram 76,2%. «As re-
servas começaram a recuperar a partir de 
Junho e em Julho e Agosto muitas unidades 
de alojamento atingiram 100% de capacida-
de, ou quase», revela Pedro Machado. Esta 
tendência de recuperação é mais evidente em  

alojamentos de baixa lotação, fora dos maio-
res centros urbanos: «A rede das Aldeias do 
Xisto, por exemplo, está a ter o melhor Verão 
de sempre. Também os alojamentos junto de 
albufeiras ou de praias fluviais registam uma 
procura maior do que o habitual. Ou seja, 
paradoxalmente - ou talvez não -, há vários 
casos em que as reservas são superiores ao 
ano passado, sinal evidente de que os portu-
gueses consideram o Centro de Portugal um 
destino mais seguro do que outros.» 

Em suma, os dados revelam que o turismo 
interno tem permitido atenuar a crise. «Infe-
lizmente, sabemos que nem todos os espaços e 
operadores conseguirão resistir ao cenário de 
pandemia actual. Ainda assim, os sinais por 
parte dos visitantes nacionais são animadores 
e deixam antever que, quando forem feitas as 
contas finais, os resultados serão menos ne-
gativos do que se chegou a recear», conclui o 
presidente do Turismo Centro de Portugal. 

Investimento na promoção do destino 

Além da campanha de publicidade, vá-
rias foram as iniciativas realizadas até ao 
momento pelo Turismo Centro de Portugal 
para promover a região. Desde a realização 
de press trips e fam trips, levando jornalistas 
e influenciadores a conhecerem a região, ao 
investimento em marketing digital e media 
tradicional, passando pela criação de guias 
temáticos, como são os casos do "Guia do Tu-
rismo Espiritual e Religioso do Centro" e do 
"Guia Lugares Património Mundial no Centro 
de Portugal". «Desde o início da pandemia 
que uma das nossas prioridades é promover a 
região, de forma a auxiliar os empresários do 
sector, que estão perante a maior ameaça à sua 
existência», sublinha Pedro Machado. 

Na agenda do Turismo Centro de Portugal 
está também o investimento na qualificação 
da oferta, apontando a um dos maiores acti-
vos da região: o mar e a prática de desportos 
náuticos (veja caixa). Ou não tivesse a Naza-
ré as maiores ondas do Mundo! Sem esque-
cer, claro, Peniche, que recebe uma etapa 
do campeonato mundial de surf. «Mas tem 
igualmente albufeiras e cursos de água exce-
lentes para a prática desportiva. Além do surf, 
o stand up paddle, o windsurf, o wakeboard, 
a canoagem, a vela... na verdade, todos os 
desportos náuticos podem ser usufruídos na 
região», frisa o presidente do Turismo Centro 
de Portugal. «Acreditamos que, num futuro 
muito próximo, o turismo náutico será mais 
um trunfo importante da região», remata. 11 
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Turismo 

Viver Lisboa a 100% 
Para chamar os portugueses, a campanha 
"Encontrei Lisboa" proporciona uma oferta 
integrada de hotelaria e experiências 
em 11 municípios da região, a preços mais 
acessíveis. Já conhece tudo o que Lisboa 
tem para oferecer? 

Explorar o centro histórico de Lisboa e o 
mundo rural em Bucelas (Loures), provar os 
vinhos de Palmela ou de Azeitão, fazer um 
passeio na natureza em plena Arrábida ou na 
Tapada de Mafra, ou até um passeio de barco 
com observação de golfinhos no Sado, são al-
gumas das opções ao dispor dos turistas no 
âmbito da campanha "Encontrei Lisboa". 

Promovida pela Entidade Regional de 
Turismo da Região de Lisboa (ERT-RL) em 
colaboração com a Associação Turismo de 
Lisboa (ATL), a campanha "Encontrei Lis-
boa" disponibiliza dezenas de experiências 
espalhadas pela região de Lisboa, a preços 
mais acessíveis. Além disso, oferece três pa-
cotes (Base, Plus e Premium) - cujos preços 
variam entre 160 e 240 euros -, que incluem 
estadia de duas noites com pequeno-almoço 
para duas pessoas, dois Lisboa Card válidos 
por 24 horas, duas experiências à escolha e 
ainda a possibilidade de optar entre diversas 
ofertas. «O grande objectivo da campanha 

Daniel Almeida 
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"Encontrei Lisboa" é promover a região no 
mercado interno e espanhol, tendo por base 
os produtos turísticos únicos que existem nos 
vários municípios, como a gastronomia, o pa-
trimónio e a natureza, entre tantos outros. É 
uma campanha motivacional, que convida os 
turistas nacionais a voltarem a desfrutar da 
região, com confiança e segurança», explica à 
Marketeer Vítor Costa, presidente da Entida-
de Regional de Turismo da Região de Lisboa. 

Ao todo, a campanha "Encontrei Lisboa" 
conjuga 189 parceiros em 11 dos 18 municí-
pios que constituem a Área Regional de Tu-
rismo de Lisboa. Alcochete, Almada, Barrei-
ro, Loures, Mafra, Montijo, Palmela, Seixal, 
Sesimbra, Setúbal e Vila Franca de Xira são os 
municípios que aderiram. 

Esta campanha está patente em diver-
sos meios, nomeadamente digital, televisão, 
mas também em jornais regionais. Tal como 
a campanha "Lisboa Acordou" (veja caixa), 
da Associação Turismo de Lisboa, tem como 
objectivo estimular o turismo interno, face às 
dificuldades que a região tem sentido desde 
o início da pandemia de Covid-19. Segundo 
os dados mais recentes do Instituto Nacional 
de Estatística (INE), no primeiro semestre do 
ano as dormidas na Área Metropolitana de 
Lisboa caíram 65,5%, para 2,99 milhões de 
dormidas. A quebra fez-se sentir quer nas 
pernoitas de residentes (-51,8%), quer de não 
residentes (-69,2%). 

Apesar dos números, a Entidade Regional 
de Turismo de Lisboa confia numa retoma nos 
próximos meses. «O turismo da região está 
a atravessar, como é evidente, um período 
muito difícil. Ainda assim, temos confiança 
que o iremos ultrapassar, porque o essen-
cial do destino Lisboa continua exactamente 
igual aos meses anteriores à pandemia. Os 
nossos conteúdos, recursos, ofertas e pro-
dutos continuam a fazer de Lisboa aquilo que 
sempre fizeram: um destino fascinante com 
um dos povos mais hospitaleiros do Mundo», 
reitera Vítor Costa, acrescentando que «os 
portugueses, a pouco e pouco, têm vindo a 
aderir à enorme oferta turística da região». 

Descobrir Cascais 

Convencer os portugueses de que Cascais 
pode ser o destino ideal para uma short-break 
é o grande desafio da Associação de Turismo 
de Cascais para este ano. Os estrangeiros já o 
descobriram há muito tempo... 

Em 2019, os turistas estrangeiros (não 
residentes) representaram nada menos que  

80% das dormidas nos estabelecimentos de 
alojamento turístico de Cascais. Os números 
são reveladores da dependência que os ope-
radores do concelho têm do mercado exter-
no. Contudo, este ano, a ameaça provocada 
pela Covid-19, o encerramento de fronteiras 
e de corredores aéreos, obrigaram a Associa-
ção de Turismo de Cascais - responsável pela 
promoção internacional do destino - a redi-
reccionar a sua estratégia de comunicação 
para o mercado interno, lembrando os por-
tugueses do que o concelho de Cascais tem 
para oferecer. 

"Um mundo por descobrir" é o mote da 
campanha publicitária que pretende reforçar 
oposicionamento do concelho de Cascais en-
quanto destino de short-breaks, ou seja, para 
usufruir de um fim-de-semana ou de alguns 
dias de descanso. Alimentada sobretudo no 
meio digital, mostra Cascais como um des-
tino multifacetado, das praias à gastrono-
mia, passando pela natureza e pela cultura. 
E faz até o paralelismo com as características 
de alguns dos principais destinos mundiais, 
como Bali, Florença, Ibiza, Paris ou Miami. 
Tudo para garantir que os portugueses têm 
tudo o que desejam... aqui tão perto. 

«Cascais é um destino já muito enraizado 
no top-of-mind dos turistas internacionais, 
mas nem sempre é visto como uma opção 
de descanso para os portugueses. Com esta 
campanha pretendemos desmistificar este 
pensamento e dar a conhecer o destino», 
afirma Bernardo Corrêa de Barros, presiden-
te da Associação de Turismo de Cascais. 

Numa outra acção mais localizada, a as-
sociação, em parceria com a Câmara Muni-

 

Despertar o turismo 

Em Agosto, o Turismo de Lisboa lançou 
uma nova campanha para motivar os 
portugueses a visitarem a capital. "Lisboa 
acordou" é o mote da campanha que 
decorre nos meios digitais e que mostra, 
através de um vídeo, as múltiplas experiên-
cias que a região de Lisboa proporciona. 
O cais do Tejo, a Baixa lisboeta, a Torre de 
Belém, as praias da Costa da Caparica e a 
Serra da Arrábida são alguns dos cenários 
que compõem este filme, juntamente com 
um conjunto de equipamentos que já se 
encontram operacionais para receber os 
visitantes. O vídeo de 30 segundos foi 
criado pela Yellow Mammoth. 
«Este vídeo mostra que Lisboa continua 
a ser o melhor destino de cidade do Mundo 
e reflecte alguns dos cenários mais belos 
da região, que merecem uma visita», frisa 
Vítor Costa, presidente da Entidade 
Regional de Turismo da Regiâo de Lisboa. 
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cipal e várias unidades hoteleiras, lançou em 
Agosto a campanha #EuFicoEmCascais, que 
proporciona ofertas e descontos específicos 
para os residentes, trabalhadores e estudan-
tes no concelho. Apesar destas acções, a ac-
tividade turística tem demorado a entrar na 
fase de recuperação. De Abril a Junho, mais 
de 90% dos estabelecimentos hoteleiros per-
maneceram encerrados e apenas voltaram a 
abrir portas em Julho. «Existiu uma quebra 
muito acentuada. Atendendo aos números 
que tínhamos de 2019, prevemos que, no so-
matório destes três meses, perdemos cerca de 
30% da nossa procura anual», estima o pre-
sidente da Associação de Turismo de Cascais. 

Neste contexto, a que se junta a reaber-
tura tardia do corredor aéreo do Reino Unido  

(apenas no final de Agosto e que, entretanto, 
encerrou ), «os turistas portugueses têm sido 
o principal mercado dos alojamentos. Em 
2019 o mercado nacional representou 20% do 
total de dormidas no destino. Neste momento 
acreditamos que o valor será muito maior», 
adianta Bernardo Corrêa de Barros, ressal-
vando que, «mesmo assim [os turistas nacio-
nais], são claramente insuficientes, atenden-
do ao facto de que 80% dos nossos turistas 
são oriundos do estrangeiro». 

Loading... 

Apesar de todos os constrangimentos co-
locados pela crise sanitária, a Associação de 
Turismo de Cascais não suspendeu o plano de 
promoção internacional do destino. Mas teve 
que adaptá-lo. «Este ano estávamos focados 
no nosso mercado "estrela", os EUA - que 
terminou 2019 como 4.° mercado em volume 
- e também no mercado brasileiro. Tínhamos 
acções de comunicação previstas para estes 
mercados, mas tivemos de alterar. Fomos 
obrigados a reflectir e a canalizar os nossos 
investimentos para mercados europeus, mais 
próximos e com uma capacidade de reacção 
mais rápida», explana Bernardo Corrêa de 
Barros. Fruto desta estratégia, a Associa-
ção de Turismo de Cascais lançou em Abril 
a campanha digital "Stay Home", destinada 
a alguns mercados-chave (Espanha, França, 
Alemanha, Reino Unido, EUA e Brasil). Com 
produção da Garage Films e realização de Ro-
ger Serrasqueiro, o filme obteve mais de um 
milhão de visualizações no YouTube, em ape-
nas uma semana. 

Em Junho, lançou uma nova campanha, 
sob o mote "Loading". O trabalho da associa-
ção estendeu-se ainda ao mercado de trade, 
nomeadamente através de contactos com as 
organizações de fóruns internacionais que 
foram cancelados, tentado captá-los para 
Cascais. Nesse sentido, estão já garantidos 
para Novembro dois eventos no concelho: o 
Amour Forum, feira internacional da indús-
tria dos casamentos; e Private Luxury Euro-

 

pe, dedicado ao turismo de luxo. 11 
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Férias longe da mul 
Há um lugar 
"Há um lugar. Perto de si, longe da multidão" 
é o conceito da campanha do Turismo do 
Alentejo e Ribatejo para atrair os portugueses. 
E o facto é que o turismo interno tem 
tornado o Alentejo a região menos afectada 
pela pandemia, em vários indicadores 

Daniel Almeida 
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tidão? 

O Alentejo é a região turística nacional 
que menos tem sentido os efeitos negativos da 
pandemia de Covid-19. Os dados mais recen-
tes do Instituto Nacional de Estatística (INE) 
mostram uma quebra homóloga das dormi-
das, em Junho, de -48,9%. Esta foi também a 
região que registou uma menor quebra homó-
loga nas dormidas de residentes (-31,6%). 

Já no ano passado, e recorrendo nova-
mente aos dados do INE, o Alentejo tinha re-
gistado uma variação muito positiva (+9,5%) 
do turismo interno. À Marketeer, António 
Ceia da Silva, presidente da Entidade Regional 
do Turismo do Alentejo e Ribatejo, explica que 
a preferência que os turistas portugueses têm 
demonstrado pela região, nos últimos anos, 
tem contribuído para mitigar os efeitos da 
crise sanitária. «Sempre fomos a região mais 
procurada pelos portugueses. Já no ano pas-
sado tínhamos sido a região que mais cresceu 
em termos de turismo interno», sublinha. 

Percebendo a importância do turismo 
interno, em particular no contexto actual, a 
Entidade Regional de Turismo que agrega as 
duas regiões lançou em Julho passado uma 
campanha sob o claim "Há um lugar. Perto 
de si, longe da multidão", direccionada para o 
mercado interno, que posiciona o Alentejo e o 
Ribatejo como refúgios seguros. 

Com assinatura da agência criativa Cáp-
sula, a campanha de marketing operacional 
está em televisão, imprensa digital, redes so-
ciais, mupis e outdoors. A decorrer até ao fi-
nal de 2021, inspira-se nos vários lugares do 
Alentejo e do Ribatejo onde existe "um mundo 
à parte". Para António Ceia da Silva, apesar do 
desenvolvimento que o Alentejo tem tido em 
termos de turismo de residentes, era funda-
mental lançar, este ano, uma campanha deste 
género, para reforçar a percepção de seguran-
ça do destino. «Sentimos que, nesta fase, os 
portugueses eram aqueles que mais podiam 

Novas linhas de comunicação 

"Alentejo Caiado de Fresco" (com 
assinatura da agência McCann) e "Ribatejo 
Viva a Festa" (com criatividade da 
UnitedBy) são as  novas linhas de comuni-

cação das regiões das planícies e das 

lezírias, divulgadas em plena pandemia de 

Covid-19. O rebranding é composto por um 
conjunto de peças adaptadas a diferentes 
públicos, tanto do mercado nacional como 
internacional. Os materiais em papel já 
estão disponíveis nos postos de turismo 
de 58 municípios e a versão digital também 
já pode ser encontrada online, nos novos 
websites Visit Alentejo e Visit Ribatejo. 
«O turismo, como qualquer outro sector, 
tem de renovar a sua imagem com 

regularidade. Esta era uma acção que já 
estava programada antes da pandemia», 

explica António Ceia da Silva, presidente 

da Entidade Regional do Turismo do 

Alentejo e Ribatejo. 
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vir ao Alentejo e ao Ribatejo, face às fronteiras 
fechadas, à percepção do medo e à dificuldade 
de fazer grandes viagens. Independentemente 
de esta ser a nossa responsabilidade, era de-
cisivo fazermos uma campanha no sentido de 
captar o turista português», frisa. 

Tendência «veio para ficar»  

ano. Foram também criadas rotas de walking 
e de turismo cultural. De acordo com António 
Ceia da Silva, a expectativa é que estas inicia-
tivas possam atrair ainda mais turistas por-
tugueses nos próximos anos. Até porque, va-
ticina, a tendência pela procura de sítios mais 
seguros e isolados «veio para ficar». «Cada 
vez mais, as pessoas vão procurar zonas mais 
tranquilas, afastadas da multidão», reitera. 

A estratégia da Entidade Regional do Tu-
rismo do Alentejo e Ribatejo, para combater 
os efeitos da crise pandémica, não se fica por 
aqui. Ainda em Maio, colaborou com a Bios-
phere Portugal na elaboração do guia de re-
quisitos para a certificação em "Saúde & Se-
gurança Sanitária". Desta forma, as empresas 
locais do sector do turismo puderam aderir à 
certificação de compromisso com o "Destino 
Seguro e Sustentável". «Nesta primeira fase, 
estabelecemos um conjunto de regras de cer-
tificação sanitária, indo além do selo "Clean & 
Safe" do Turismo de Portugal, certificando as 
unidades de animação e alojamento», explica 
António Ceia da Silva. No âmbito da certifi-
cação, «fizemos vários webinars de esclare-
cimento e ouvimos mais de mil empresários 
da região. Acima de tudo, queríamos afirmar 
o Alentejo e o Ribatejo como destinos seguros. 
E conseguimo-lo», reitera o presidente. 

Já na fase de desconfinamento, a Entida-
de Regional promoveu outras iniciativas para 
dinamizar a oferta da região, nomeadamen-
te com um enfoque no turismo de natureza. 
No âmbito do projecto Cyclin'Portugal, em 
parceria com a Federação Portuguesa de Ci-
clismo, foram pré-homologados mais de 3000 
quilómetros de percursos ciciáveis, num pro-
jecto que deverá estar concluído no final deste  

Estatísticas geram optimismo 

O Alentejo destaca-se também por ter 
sido a única região turística, em Junho, a au-
mentar a estada média nos estabelecimentos 
de alojamento turístico, para 2,19 noites, o 
que representa um crescimento de 23,8% em 
relação a período homólogo de 2019. Por ou-
tras palavras, os portugueses estão a prolon-
gar a sua pernoita em terras alentejanas. Mas 
estão também a gastar mais: o Alentejo foi, a 
par dos Açores, a única região turística onde o 
rendimento médio por quarto ocupado (ADR) 
subiu em Junho (+3,3%), situando-se nos 86 
euros. É também a região onde menos esta-
belecimentos de alojamento turístico (43,7%) 
tiveram cancelamento de reservas agendadas 
para os meses de Junho a Outubro, o que com-
para com a média de 62,5% a nível nacional. 

Segundo o presidente da Entidade Regio-
nal do Turismo do Alentejo e Ribatejo, há um 
sentimento de «optimismo» para o que resta 
do Verão. «A partir de Outubro vamos ne-
cessitar do mercado internacional, mas aí já é 
com a agência de promoção externa [Turismo 
de Portugal]», refere o responsável. E conclui: 
«Queremos os nossos empresários com âni-

 

mo, alegria e entusiasmo.» 11 
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No AlgarveFo sol 
volta a espreitar 
Aos poucos, as "nuvens negras" da Covid-19 
vão-se dissipando no Algarve. As previsões 
são de melhoria substancial das reservas 
e das receitas turísticas na região 

Nenhuma região turística em Portugal é 
imune à crise financeira provocada pela Co - 
vid-19. Nem mesmo aquela que venceu o pré-
mio de "Melhor Destino de Praia da Europa" 
nos World Travel Awards 2019. No primeiro 
semestre do ano, as dormidás nos alojamen-
tos turísticos do Algarve caíram 72,8%, em 
termos homólogos, enquanto os proveitos to-
tais recuaram 77,7%, para 96 milhões de eu-
ros, de acordo com os dados mais recentes do 
Instituto Nacional de Estatística (INE). 

Nos primeiros seis meses do ano, o rombo 
foi maior nas dormidas de turistas não resi-
dentes: no total, houve menos cerca de cinco 

Daniel Almeida 
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Concertos em streaming 

Com o cancelamento/adiamento dos 

festivais de música e outros eventos 

culturais, a Região de Turismo do Algarve 

apostou no digital e no streaming para 

dinamizar o sector. De 14 a 16 de Agosto 

decorreu o Sagres Sunset Shots, em 

parceria com o município de Vila do Bispo, 

com miniconcertos dos artistas portugue-

ses Cuca Roseta, João Pedro Pais e Viviane, 

bem como actuações dos DJ Christian F e 

Eddie Ferrer. As actuações tiveram 

transmissão em directo nas redes sociais. 

O Turismo do Algarve apoiou ainda o 

Albufeira Summer Live, uma série de 

quatro eventos com transmissão exclusiva 

em plataformas de streaming, que decor-

reram em Julho e Agosto em localizações 

secretas. The Gift, Kura, Pete Tha Zouk, 

Diego Miranda e Wilson Honrado foram 

alguns dos nomes que animaram os finais 

de tarde em Albufeira. 

Este concelho apostou ainda na iniciativa 

"Albufeira Esta é a Praia", um ciclo de 

espectáculos com aviões de acrobacia que 

animaram as praias da região. «O evento 

"Esta É a Praia" foi uma forma de agradeci-

mento aos veraneantes que frequentam as 

nossas praias. O Albufeira Summer Live não 

só quis privilegiar a música, como as praias 

e as paisagens do interior do concelho, 

tornando "apetecível" uma possível visita a 

Albufeira», explica José Carlos Rolo, 

presidente da CM de Albufeira. 

milhões de turistas estrangeiros (-76,1%). No 
caso dos turistas nacionais, a quebra é menos 
acentuada, a rondar os 59%, o que se traduz 
em cerca de menos 345 mil portugueses a ru-
mar a sul face a 2019. 

Apesar de os números traduzirem uma 
«queda significativa» da actividade no pri-
meiro semestre, a notícia de que o Governo 
britânico voltara a incluir Portugal na lista de 
corredores aéreos (entretanto, em meados de 
Setembro, voltou a excluir) trouxe uma reno-
vada esperança à região. Ou não fosse o Reino 
Unido o principal mercado emissor do Algar-
ve! Após o anúncio oficial (no fim de Agosto), 
as reservas de turistas britânicos, para os me-
ses de Setembro e Outubro, dispararam mais 
de 700%, segundo o On The Beach m dos 
maiores operadores britânicos d de 
praia. As companhias aéreas tam nti-

 

ram o efeito imediato nas reservas a Rya-
nair anunciou, desde logo, o aument do nú-
mero de voos entre o Reino Unido e Faro. 

Segundo os dados do INE, 78,9% das uni-
dades de alojamento do Algarve tinham re-
cebido cancelamento de reservas até Outu-
bro. «Logo nos primeiros dias após a decisão 
do Governo britânico registou-se um pick 
up imediato das reservas, marcado, numa 
primeira fase, pela reactivação de reservas 
canceladas e/ou adiadas e, num segundo mo-
mento, por novas reservas de turistas que 
aguardavam o fim da imposição da quarente-
na e até de turistas que haviam reservado para 
outros destinos (como Espanha, França ou 
Croácia), que agora se viram excluídos da lista 
de "corredores de viagem" com o Reino Uni-
do», sublinha João Fernandes, presidente da 
Região de Turismo do Algarve (RTA). «Abriu-
-se uma janela de oportunidade que pode vir 
a evitar a falência de muitas empresas e o im-
pacto ainda maior no desemprego», reitera. 

Antes do anúncio da reabertura do corre-
dor aéreo, já os dados da Associação dos Ho-
téis e Empreendimentos Turísticos do Algarve 
(AHETA) mostravam alguns sinais de retoma: 
em Junho e Julho a taxa de ocupação-quarto 
na região foi, respectivamente, de 11,3% e 
32,6%, depois dos meses "negros" de Abril 
(1%) e Maio (2,5%). 

"O Algarve fica-te bem" 

Tendo o Algarve uma notoriedade tão 
elevada enquanto destino de férias - ou não 
tivesse vencido o prémio "Melhor Destino de 
Praia da Europa" em seis das últimas oito edi-
ções dos World Travel Awards -, a prioridade  

inicial do Turismo do Algarve, em termos de 
marketing e comunicação, passou por manter 
o destino no top-of-mind dos turistas. No fi-
nal de Março, lançou nas redes sociais a cam-
panha "Lembra-te de mim. Algarve", ape-
lando ao regresso dos portugueses, logo que 
estivessem reunidas as condições de seguran-
ça. Já em Junho, avançou com nova acção sob 
o mote "O Algarve fica-te bem", agora com o 
objectivo de «motivar os turistas nacionais e 
estrangeiros a desfrutarem as férias de Verão 
na região, reforçando a confiança na marca 
Algarve e a notoriedade do principal destino 
turístico do País», sublinha João Fernandes. 

Focada exclusivamente nas redes sociais 
Instagram, Facebook e YouTube, conta com 
um filme promocional protagonizado pelo 
casal de influenciadores Explorerssaurus (que 
soma mais de 860 mil seguidores no Insta-
gram). A dupla de viajantes mostra como o 
Sul pode ser a região ideal para uns dias de 
descanso e aventura. De acordo com o Turis-
mo do Algarve, o vídeo conta com mais de 1,5 
milhões de visualizações em todas as plata-
formas, a que se junta um conjunto de posts 
publicados pelo casal, que, no seu conjunto, 
registaram uma média de 517 mil impressões, 
impactando cerca de 370 mil pessoas. 

Além de Portugal, a campanha chegou 
aos principais mercados emissores - nomea-
damente Reino Unido, Alemanha, Irlanda, 
Holanda, França e Espanha -, onde conti-
nua a decorrer. Ainda nos mercados exter-
nos, a RTA tem reforçado o posicionamento 
enquanto destino seguro para férias, atra-
vés, por exemplo, da criação de campanhas 
de marketing conjuntas com algumas das 
companhias aéreas que voam para o Algarve 
(como a British Airways, Ryanair e Easyjet, 
entre outras) e que estão a ser divulgadas 
em diversos mercados europeus, ou de uma 
campanha no canal britânico Channel 5, que 
inclui um sorteio que habilita os espectado-
res a ganharem uma estada de sete noites. 

Em Julho, quando Portugal foi excluído 
da lista de corredores aéreos do Reino Unido 
isentos de quarentena, o Turismo do Algar-
ve recorreu a uma acção pouco tradicional, 
mas eficiente, para protestar da decisão: re-
colheu e divulgou os testemunhos de alguns 
dos 18 mil residentes britânicos no Algarve, 
que atestaram as condições de segurança da 
região. «Houve entrevistas, petições a circu-
lar e cartas dirigidas ao primeiro-ministro 
britânico, que tiveram forte expressão nos 
meios de comunicação social do Reino Unido 

e Irlanda», recorda. 
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Turismo 

Sentir os Açores 
O medo no percurso e nos aeroportos tem sido 
o principal entrave ao trabalho de promoção do 
destino. Até porque a resolução dessa percepção 
não depende da Turismo dos Açores ATA 

No conjunto dos primeiros seis meses do 
ano, segundo dados do INE, a Região Autóno-
ma dos Açores apresentou um decréscimo de 
72,7% de dormidas na região (66,1% no caso 
de dormidas de residentes e 79,1% nas dor-
midas de não residentes) quando comparado 
c p 'gual período de 2019. Do mesmo modo 
fo registadas quebras nas estadas médias 
no estabelecimentos de alojamento turístico, 

i

 

que no primeiro semestre se ficou nas 2,7 noi-
tes (uma quebra de 7,6% face ao período ho-
mólogo do ano passado). 

Números que não deixam dúvidas quanto 
ao impacto económico. Nos estabelecimentos 
de alojamento turístico na Região Autónoma 
dos Açores, os proveitos totais e de aposento 
diminuíram 76,5% e 77,8%, respectivamente. 
«O período de confinamento permitiu o con-
trolo efectivo da situação sanitária por parte 
da Autoridade de Saúde Regional, mas com 
um preço bastante elevado para o sector do 
turismo, que passou de valores históricos para 
facturação nula, de um mês para o outro», 
lembra Luís Capdeville Botelho, director da 
Associação de Turismo dos Açores (ATA). 

EMaria João Lima 

Neste contexto e após o período de confi-
namento, que obrigou ai ncerramento" da 
região para o exterior, n ia a campanha "É 
tempo de Açores". Por questões de proximi-
dade, e por, historicamente, ser o principal 
mercado da região, a prioridade centrou-se 
no mercado nacional. Aqui pretendia-se re-
presentar os valores da segurança, confiança, 
qualidade turística, sustentabilidade e res-
ponsabilidade ambiental, natureza e prática 
de actividades ao ar livre. Uma campanha que 
tirou pleno partido das características terri-
toriais e promoveu a natureza. 

Na mesma altura a Associação de Turis-
mo dos Açores lançava a campanha regional 
"Açores, é o nosso tempo", onde incentivava 
os açorianos a conhecer e a explorar as suas 
ilhas. «Apesar de termos consciência de que 
o mercado interno regional não é suficiente, 
entendemos que seria um momento único 
para os açorianos poderem explorar e usufruir 
das nove ilhas, sem o habitual fluxo turístico 
externo, e ao mesmo tempo mostrarmos ao 
mundo que estávamos preparados para rece-
ber toda a gente com toda a segurança», expli-
ca Luís Capdeville Botelho. Para este público. 
a ATA propôs-se a sublinhar a coesão interna, 
reconhecer e valorizar o que está próximo. 

As campanhas têm estado presentes nos 
meios de comunicação regionais, nacionais e 
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VERDE PURO 

ZUL SEGURO 
AÇORES,  É  O NOSSO TEMPO 
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Contexto de incerteza 

No mês de Junho observou-se um 

decréscimo nas dormidas na região, face 

ao período homólogo, na ordem dos 96%. 

«Apesar de todos os esforços efectuados, 

é extremamente complicado prever o 

comportamento dos turistas. A evolução 

pandémica irá ditar, no nosso caso e no de 

qualquer destino, o evoluir da procura e 

definirá os comportamentos adjacentes. 

Vivemos num contexto de grande incerteza 

e lidamos com uma situação de alerta 

global, dependemos da intensidade 

e extensão do impacto da pandemia 

na esfera local, mas também da global 

e do surgimento de uma eventual Z avaga 

de contágio», lembra Luís Capdeville 

Botelho, director da Associação de Turismo 

dos Açores. 

internacionais que a ATA considera que me-
lhor conseguem levar a mensagem do desti-
no seguro, sustentável e para todos ao maior 
número de pessoas, dos que já conhecem os 
Açores aos que nunca ouviram falar do arqui-
pélago. A verdade é que a pandemia arrasou 
praticamente todo o plano de actividades de 
marketing e comunicação para este ano da 
região e, claramente, obrigou a uma altera-
ção profunda, especialmente ao nível da dis-
tribuição e dos timings do investimento por 
mercado. Ainda assim, e apesar do contexto 
actual, o director da Associação de Turismo 
dos Açores acredita que, sendo os Açores um 
destino turístico de natureza, seguro, exclu-
sivo, com actividades ao ar livre e o único ar-
quipélago certificado pela Earth Check como 
Destino Sustentável, tem todos os argumen-
tos para responder às expectativas da pouca 
procura que se verifica neste momento. 

Medo de aviões 

De acordo com o INE, segundo um inqué-
rito específico aos estabelecimentos de aloja-
mento turístico sobre o impacto da pandemia 
da Covid-19, a RA Açores foi a região que apre-
sentou maior peso de estabelecimentos com 
cancelamentos d ervas de Junho a Outu-

 

bro, num total de ,3% dos estabelecimen-
tos e 91,8% da capacidade oferecida. Cancela-
mentos que surgem, sobretudo, dos mercados 
nacional, alemão e norte-americano. 

Luís Capdeville Botelho defende que, 
sendo os Açores um destino insular, natural-
mente, depende das acessibilidades aéreas. 
«Apesar de verificarmos uma boa procura 
dos portugueses pelo destino, existem actual-
mente problemas de percepção, isto é, os via-
jantes têm medo (falta de confiança) no per-
curso e nos aeroportos, e de viajarem de avião, 
sem saberem se estão próximos de algum pas-
sageiro que possa estar infectado.» Um facto 
que complica todo o trabalho de promoção do 
destino Açores, especialmente porque a reso-
lução dos referidos problemas de percepção 
não depende da Turismo dos Açores I ATA. 

No entanto, deixa a certeza de que o turis-
mo interno tem um papel de extrema impor-
tância no cenário que vivemos actualmente. 
«A sua colaboração para a dinamização da 
economia, paralelamente ao facto de serem 
autênticos orientadores, recomendando e 
demonstrando aos mercados externos que os 
Açores são um destino seguro, atribui-lhes o 
papel de "actores" principais e fundamentais 
nesta busca pela sobrevivência», finaliza. 11 

ti 
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Turismo 

Vamos viver 
o que é nosso? 
Apelar aos portugueses para olharem para a 
Região Autónoma da Madeira, e descobrir o 
exotismo que a mesma tem para oferecer, te 
sido o caminho traçado para a comunica,, e 
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VAMOS VIVER 

05.gg O ! 
o que procuras encontras aqui! 

, 

Lourenço Ortigão 
regressa à Madeira 

Lourenço Ortigão, em parceria com a 

Associação de Promoção da Madeira, 

mostra o seu regresso à ilha, num vídeo 

que nos transporta para uma viagem de 

emoções com tudo o que a Madeira tem 

para oferecer. «Com esta campanha 

quisemos que os portugueses despertas-

sem para a diversidade da região. Mostrar o 

quanto a Madeira tem para oferecer de 

mar, natureza e lifestyle, tudo embrulhado 

no exotismo da região e no saber receber 

da sua população. O Lourenço era a pessoa 

ideal para passar esta mensagem, pela sua 

paixão pela região, pelo seu conhecimento 

da mesma e pela sua versatilidade», 

garante Nuno Vale, director executivo da 

Associação de Promoção da Madeira. 

Um conjunto de acções em três frentes: 
regional, nacional e internacional. Tem sido 
esta a estratégia levada a cabo pela Associa-
ção de Promoção da Madeira no período pós-
-confinamento. A nível regional foi lançada 
uma campanha - em televisão, imprensa e 
outdoor -, que convidou os madeirenses e 
porto -santenses a descobrirem a sua própria 
região, sob o mote "Vamos viver o que é nos-
so! O que procuras encontras aqui!". 

Em termos nacionais arrancava a campa-
nha "Portugal Tropical", que terá uma nova 
vaga a partir de Setembro. «Quisemos que 
os portugueses olhassem para a região e des-
cobrissem o exotismo que a mesma tem para 
oferecer e aqui tão perto ("se não fosse tão 
perto iria achar que é muito longe")», explica 
Nuno Vale, director executivo da Associação 
de Promoção da Madeira. Trata-se de uma 
grande campanha multimeios, incluindo TV, 
outdoor, digital, rádio e imprensa, mas com 
uma forte ligação com acções below the line 
em alinhamento com os parceiros no merca-
do. «Apostámos num target abrangente que 
procura férias de praia no Verão, enquanto 
no Inverno procuraremos atingir um públi-
co que tipicamente procura destinos exóticos 
longínquos para as suas férias de Outono/ 
/Inverno. A Madeira, nomeada para melhor 
destino insular da Europa, tem tudo isto para 
oferecer», assegura, salientando que se tra-
ta de um target mais abrangente na primeira 
fase da campanha e mais restrito na segunda. 

Junto dos mercados internacionais, a As-
sociação de Promoção da Madeira quis afir-
mar que é tempo para coisas novas, "Madeira 
Time to Refresh". Uma campanha eminente-
mente digital, de forte aposta nos mercados 
europeus. «Uma campanha mais segmentada 
e direccionada, tendo em atenção os produtos 
de interesse de maior afinidade em cada país 
versus os produtos estratégicos da região.» 

E Maria João Lima 

Uma série de campanhas bem diferen-
tes daquelas que tinham sido pensadas para 
2020, já que para este ano a Madeira tinha 
estabelecido uma aposta clara e concreta na 
diversificação de mercados. Seria uma forte 
aposta no continente americano (EUA, Cana-
dá e Brasil). «Fruto da pandemia, a impossi-
bilidade, ou falta de confiança, para realizar 
viagens de longo curso, levou a uma aposta 
mais agressiva nos mercados tradicionais e 
de proximidade, incluído o mercado portu-
guês», justifica Nuno Vale. É que entre Ja-
neiro e Junho, a RA Madeira viu o total de 
dormidas na região cair 62,5% (os residentes 
com uma descida de 62,1% e os não residen-
tes 62,5%), o decréscimo de 64,2% nos pro-
veitos totais e de 64,3% nos proveitos por 
aposento. No entanto, segundo dados do INE, 
a estada média nos estabelecimentos de alo-
jamento turístico (5,07 noites) cresceu 2,6% 
no mesmo período, quando comparado com 
os valores de 2019. 

Não há dúvidas de que a comunicação é 
e será, nos próximos meses, bem necessária. 
Até porque a pandemia motivou o cancela-
mento de reservas agendadas para os meses 
de Junho a Outubro de 2020 em 71,6% dos 
estabelecimentos e 87,3% da capacidade ofe-
recida da região, segundo um inquérito leva-
do a cabo pelo INE. Para esse período, na RA 
Madeira os mercados emissores com maior 
número de cancelamentos de reservas foram 
o alemão, o francês, o britânico e o nacional. 

A pandemia tem levado a uma enorme 
volatilidade e imprevisibilidade nas reser-
vas. «O mercado de "last-minute" está mui-
to activo. É tudo uma questão de confiança. 
As pessoas querem viajar, mas a incerteza e 
a volatilidade da evolução da pandemia nos 
mercados de origem dos turistas tem levado a 
constantes oscilações das reservas», explana. 

Não há dúvida de que esta é uma crise 
sem precedentes no turismo, que está a colo-
car as operações turísticas sob bastante pres-
são. E esta não é uma realidade nacional, mas 
mundial. «Com a incerteza que se vive face 
à evolução da pandemia, é difícil garantir a 
confiança dos turistas e prever a sua reac-
ção quanto a manter ou postecipar reservas. 
Tudo dependerá da rapidez do restabelecer 
da confiança e da velocidade da retoma. A 
nossa aposta não é apenas no mercado na-
cional, mas também no internacional, e de-
penderá da reacção de ambos à conjuntura», 
finaliza o director executivo da Associação de 
Promoção da Madeira. 
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Turismo 

  

Aviaozinho, 
voa, voa... 
... e traz passageiros 
para Lisboa (e para 
os outros aeroportos 
nacionais). Durante 
várias longas semanas 
eram muito poucos 
os aviões que se 
viam cruzar os céus 
nas imediações dos 
maiores aeroportos 
nacionais. Com uma 
quebra de mais de 
80% no tráfego aéreo, 
as empresas começam 
agora a ver ligeiros 
sinais de retoma 
e fazem por agarrar 
esses passageiros 

E Maria João Lima 

No 2.° trimestre de 2020, o número de 
passageiros movimentados nos aeroportos 
nacionais diminuiu 97,4% face a igual período 
do ano anterior (que compara com a quebra de 
15,4% no 1.° trimestre de 2020), lê-se nos nú-
meros do INE. A lenta recuperação em Junho 
apresenta, ainda assim, uma redução de 86% 
no número de aeronaves aterradas e uma que-
bra superior a 94% no número de passageiros 
desembarcados, quando comparado com o 
mesmo mês de 2019. 

No total do 1.° semestre, aterraram nos 
aeroportos nacionais 46,1 mil aeronaves em 
voos comerciais (-57,7% face ao período ho-
mólogo de 2019) e foram movimentados 9,9 
milhões de passageiros (-64,5%). França foi o 
principal país de origem e de destino, com re-
duções, respectivas, de 65% e 63,8%. O Rei-
no Unido foi o segundo e evidenciou a maior 
redução do número de passageiros (-72,2% e 
-69,8%, desembarcados e embarcados, res-
pectivamente). Segue-se Espanha (-60,9% e 
-59,9%), Alemanha (-67,9% e -65%) e Brasil 
(-53,3 e -48,3%) 

Perante estes números, a companhia de 
bandeira portuguesa teve de agir. A TAP tem 
estado a trabalhar a comunicação em três 
frentes: confiança, consideração e conver-
são. «Temos comunicado, sob a umbrella TAP 
Clean and Safe, os procedimentos implemen-
tados para garantir a higiene, segurança e 
tranquilidade dos clientes e colaboradores. O 
objectivo é inspirar as pessoas a viajar, e te-
mos feito campanhas, inclusive em parceria 
com o Turismo de Portugal, Turismo dos Aço-
res e Madeira e com algumas cadeias hotelei-
ras. Na componente da conversão, de forma a 
incentivar mais agressivamente as vendas, te-
mos realizado campanhas com promocode de 
desconto e estamos a oferecer uma alteração  

gratuita em todas as reservas», enumera Pau-
la Canada, directora de Marketing e Vendas 
da TAP. Nestas campanhas o target prioritário 
é leisure, dado que a pandemia e os meses de 
Verão impactaram tudo o que são viagens de 
negócios. «Apostámos forte em destinos de 
proximidade, nomeadamente as ilhas, Ma-
deira e Açores», comenta. Existe também um 
importante mercado na comunidade étnica 
(visiting friends and relatives), não apenas de 
portugueses mas também de outras naciona-
lidades que, nesta altura, costumam visitar os 
familiares. Segundo a responsável, a procura 
em Portugal está a recuperar lentamente, mas 
a TAP vê bons resultados, sobretudo nas cam-
panhas para o mercado doméstico. 

Este Verão, e em termos de deslocações 
aéreas, destacam-se as ilhas como desti-
no prioritário dos portugueses. As pontes 
aéreas, que vivem muito de tráfego corporate 
e de ligações, estão pouco activas. «As viagens 
de negócios reduziram-se de forma drástica», 
sublinha. A TAP tem tido também alguma 
procura pela Europa. «Lançámos, inclusive, 
uma campanha que desafiava os viajantes a 
ir ver cidades europeias como nunca tinham 
sido vistas, isto é, poucos turistas e uma cida-
de só para eles», recorda Paula Canada. 

Retirando da equação o mercado domésti-
co, neste momento os passageiros da TAP são 
na sua maioria oriundos da Europa, sobretudo 
Europa Central. «Os fluxos ainda são peque-
nos, pois há muitas restrições para quem voa, 
nomeadamente os EUA e Brasil», explica. 

Volatilidade do momento 

A pandemia alterou profundamente o 
plano de marketing e comunicação. «É uma 
gestão de marketing 24/7», assume Paula 
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Nota: 

O movimento de carga e correio registou 
uma diminuição de 28% nos aeroportos 
nacionais, atingindo 71,1 mil toneladas 
no primeiro semestre. O movimento 
de mercadorias no aeroporto de Lisboa 
representou 66,6% do total, atingindo 
47,4 mil toneladas (-34,2°/0 face ao 
período homólogo). 

Canada. Neste contexto, a empresa congelou 
todo o investimento de marketing e focou-se 
nas campanhas de consideração e conversão, 
com o investimento a ser 100% digital. 

Também a SATA Air Açores tem investi-
do, sobretudo, nas plataformas digitais, por 

Atiestões de abrangência e fácil quantificação 
o resultado das acções desenvolvidas. «A 

resposta tem sido expressiva e positiva», co-
menta fonte oficial da empresa. 

A SATA tem apostado em campanhas que 
visam transmitir ao cliente a segurança e 
confiança no transporte aéreo, em geral, e nas 
companhias aéreas do grupo, em particular. 
São exemplos disso o reforço de comunicação 
"Voltamos a Voar", que coloca os clientes a par 
dos procedimentos de segurança e medidas 
de prevenção e higienização, bem como ini-
ciativas comerciais que permitem reservar/ 
/comprar com maior flexibilidade, sem apli-
cação de penalidades por alteração, nomea-
damente a campanha "Viaje com confiança", 
lançada na altura em que a empresa percebeu 
os primeiros indícios de instabilidade. 

Para além destas, desenvolveu diversas 
campanhas a partir do momento em que fo-
ram reiniciados os voos comerciais que se têm 
focado nos mercados nacional e canadiano. 
São exemplo as "Crianças viajam Grátis", Lis-
boa/Açores, "Viva mais os Açores", Toronto/ 
/Açores, "Agosto em Tranquilidade" e "Voe 
pelo Mundo: comece pelo Canadá". A juntar a 
estas, lançaram a "Campanha de Regresso às 
Aulas", que oferece 10 kg de franquia adicio-
nal a professores e a estudantes. «O budget foi 
adaptado às novas circunstâncias, atendendo 
às prioridades de comunicação que se impu-
seram», assegura fonte oficial da empresa. 

Já se vêem luzes nas pistas 

A procura está a retomar e a TAP vê sinais 
de melhoria a cada mês que passa. «Temos 
aumentado gradualmente a operação e a nos-
sa expectativa e esforço é que continue dessa 
forma.» No entanto, Paula Canada mostra-se 
cautelosa quanto a perspectivas para o últi-
mo quadrimestre: «Estaremos longe dos anos 
anteriores, mas iremos repondo a nossa ope-
ração e ajustando-a em função da procura.» 

Considerando as restrições à chegada ao 
território nacional, a SATA tem contado, es-
sencialmente, com tráfego nacional e o gera-
do pela comunidade portuguesa residente nos 
EUA e Canadá. Já as saídas, e considerando 
a rede de destinos internacionais oferecidos 
pela SATA, têm sido para Toronto e Boston. 
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Ainda assim, a procura e as reservas para 
o mês de Setembro mantêm-se atípicas para 
esta altura do ano. «Neste mês, os índices 
médios de ocupação deverão ficar ligeira-
mente acima dos 50%», revela a mesma fonte. 
Na verdade, acrescenta, a retoma muito gra-
dual da operação levará a que, em Setembro/ 
/Outubro, os números ainda estejam longe 
dos níveis de 2019. 

O céu como limite 

A aviação privada não parece estar muito 
diferente da comercial. Pelo menos a avaliar 
pelos números da Blue Heaven Portugal, que 
opera aeronaves até 14 passageiros, empresa-
riais ou particulares, na Europa e para o Norte 
de África. Desde meados de Março passaram 
a ser contactados para voos de repatriamen-
to e transporte de material médico. «Com as 
fronteiras fechadas, apenas estes voos esta-
vam autorizados», justifica Catarina Martins, 
managing director da Blue Heaven Portugal, 
empresa que voa com os seus jactos a partir de 
Faro, Cascais, Lisboa e Porto. Desde essa al-
tura o perfil dos clientes habituais alterou-se. 
«Deixámos de ter pedidos de agências de via-
gens, de ter clientes na área dos eventos, co-
meçámos a ser contactados directamente pelo 
cliente final», conta. Verificava-se, então, 
uma redução drástica no número de clientes 
estrangeiros. Uma realidade que também se 
constatou com o serviço que a empresa dispo-
nibiliza de iates e helicópteros. Por outro lado, 
cresciam, com a recomendação de distancia-
mento social, os serviços de aviação privada 
com deslocações profissionais de clientes com 
negócios em Marrocos, Argélia, Espanha, 
Suíça e Itália. E ao contrário do que aconte-
ceu em anos anteriores, «os pedidos caem 
em cima da hora». Feitas as contas, a quebra 
no volume de facturação é enorme, comenta 
Catarina Martins. «A nossa ideia é chegar ao 
final de 2020 com a dignidade de quem con-
seguiu superar um ano muito difícil.» 
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Tema decana Turismo 

Acelerar 
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Promover um conjunto de hotéis independentes 
de pequena dimensão, e que cumprem todas as 
normas de segurança, é o propósito da Small 
Portuguese Hotel. Nesta plat orma de reservas 
há mais de 140 hotéis por o escolher 
em todo o País. Ainda lhe m dias de férias? 

• 
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Chama-se Small Portuguese Hotels e é 
uma plataforma online que quer apoiar as 
unidades hoteleiras independentes num con-
texto de adversidade para o sector. Numa 
única morada digital, é possível escolher en-
tre 143 unidades independentes em Portugal 
continental e nas ilhas, desde hotéis e guest 
houses, apartamentos e casas de campo. 

Criada no final de Junho pela Great Hotels 
of the World, a plataforma disponibiliza uma 
oferta pensada para garantir a segurança de 
todos os hóspedes, agregando apenas unida-
des de alojamento de pequena dimensão - em 
média, têm 35 quartos - e com o selo "Clean 
& Safe", do Turismo de Portugal, entre outros 
critérios de segurança e higiene, como a ofer-
ta de serviço in-room dining. As colecções de 
hotéis variam entre três e cinco estrelas. 
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Através da plataforma, a reserva é feita 
directamente com o hotel. «A Small Por-
tuguese Hotels (SPH) é uma marca feita por 
portugueses e para portugueses, criada com 
a missão de apoiar os hotéis de pequena di-
mensão na retoma da actividade. Para os 
hotéis parceiros, a SPH oferece uma marca 
agregadora, um selo de qualidade e uma co-
lecção especializada na pequena hotelaria, 
e de incentivo à venda directa por parte dos 
hotéis, reduzindo custos de distribuição», 
explica à Marketeer Pedro Colaço, CEO da 
Great Hotels of the World. 

Por aqui, os clientes têm acesso a um pro-
grama de cashback, recebendo 5% do valor da 
sua reserva, após o check-out, para compras 
online. Em alternativa, e no âmbito de uma 
parceria com a GlobalGiving, podem doar o 
valor a uma instituição à sua escolha. Além 
disso, a Small Portuguese Hotels comprome-
te-se a doar 1% do valor das reservas efectua-
das à Rede de Emergência Alimentar, iniciati-
va do Banco Alimentar Contra a Fome. 

Julho e Agosto com recuperação 

Segundo os dados mais recentes do Ins-
tituto Nacional de Estatística (INE), o sector 
do alojamento turístico nacional registou 1,1 
milhões de dormidas em Junho, menos 85,2% 
face a período homólogo do ano passado. 
Em termos de tipologia, as dormidas caíram 
87,6% na hotelaria, 79,2% nos estabelecimen-
tos de alojamento local e 49,6% nas unidades 
de turismo no espaço rural e de habitação. 

Ainda no mês de Junho, os proveitos to-
tais registaram uma quebra homóloga de 
88,5%, para 53,4 milhões de euros. É neste 
contexto de dificuldade para o sector que sur-
ge a Small Portuguese Hotels, ainda que com 
enfoque nas unidades hoteleiras independen-
tes. Quanto a resultados alcançados, ficaram 
acima das previsões das unidades parceiras: 
«A expectativa dos hotéis independentes para 
Julho e Agosto era terem 30% e 50% do seu 
volume [de reservas] de 2019, respectivamen-
te. Hoje, o balanço que fazem é que Julho ficou 
acima dos 40% e Agosto acima dos 50% pre-
vistos», revela Pedro Colaço, adiantando que 
a procura pelo portal tem crescido a um ritmo 
de 40% todas as semanas. 

Segundo o responsável, os turistas por-
tugueses representaram o grosso das reser-
vas através da plataforma Small Portuguese 
Hotels. Como tem sido habitual este Verão, 
há uma tendência para reservas last-minute -
com uma antecedência média de oito dias -,  

sendo que as regiões do Alentejo e Algarve são 
as mais procuradas, embora «o Norte e Cen-
tro estejam a ganhar popularidade e interesse 
por parte dos utilizadores que nos visitam». 

«O balanço, nos primeiros dois meses, 
é muito positivo: não só identificámos uma 
crescente procura por parte dos clientes que 
visitam o nosso portal, que valorizam a fa-
cilidade na pesquisa de diferentes tipos de 
alojamento, como obtivemos a garantia e se-
gurança de uma reserva directa com o hotel», 
sublinha o CEO da Great Hotels of the World. 

Turistas estrangeiros na mira 

Nesta primeira fase do projecto, a plata-
forma Small Portuguese Hotels está focada 
sobretudo no mercado doméstico, ou seja, em 
convencer os turistas portugueses a optarem 
pela sua rede de hotéis independentes. Para 
atrair os turistas nacionais, a plataforma de 
reservas conta com algumas parcerias com 
marcas nacionais, como é o caso do ACP - Au-
tomóvel Club de Portugal, cujos sócios bene-
ficiam de descontos especiais no portal. 

No entanto, o objectivo da Great Hotels of 
the World passa por começar a comunicar a 
oferta de hotéis independentes portugueses 
junto dos turistas estrangeiros, nos princi-
pais mercados emissores, fundamentais para 
a sobrevivência do sector. «Com a abertura 
gradual de fronteiras e o aumento do fluxo de 
turistas internacionais, a nossa missão man-
tém-se ao promover esta colecção única de 
hotéis portugueses nos mercados internacio-
nais, que vêem em Portugal um lugar seguro 
para as suas próximas férias», explana Pedro 
Colaço. «Estamos confiantes que a tendên-
cia de procura por produtos locais de menor 
dimensão, diferenciadores e autênticos irá 
manter-se. A nossa missão é apoiar conti-
nuamente os pequenos hotéis na promoção 
das suas unidades, nos mercados nacionais e 
(brevemente) internacionais», reitera. 

Em aberto fica também a possibilidade 
de expansão da rede de hotéis parceir a 
Small Portuguese Hotels, desde que ten m 
menos de 150 quartos e cumpram tod 
critérios de segurança adicionais estip 
dos pela plataforma. Até porque este é um 
projecto a longo prazo. «A Small P tugue-
se Hotels é um projecto em aberto tando 
constantemente a angariar novos éis, de 
forma a dar resposta às necessidades de todos 
os clientes, enquanto a'udamos os hotéis por 
Portugal», conclui o a Gr t Hotels of 
the World. hl 
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Turismo 

Portugueses 
fazem-se à estrada 

A elevada procura dos portugueses por férias 
em locais mais isolados, em contacto com 
a natureza, tem levado a recordes de reservas 
nas plataforma de aluguer de autocaravanas 

do  1  -  owOmir 

../eep 

1 
Hertz 

Muitos portugueses voltaram-se para o 
turismo ao ar livre e para o autocaravanismo 
como a solução ideal, ou, pelo menos, aquela 
que transmite uma maior percepção de se-
gurança, este Verão. Do lado dos operadores 
de aluguer de autocaravanas, os números são 
expressivos e revelam um recorde de reser-
vas neste Verão. Para a Indie Campers, em-
presa portuguesa líder do segmento a nível 
europeu, em Junho e Julho o turismo do-
méstico (reservas de turistas nacionais que 
se deslocam apenas em Portugal) aumentou 
250%, face ao mesmo período de 2019. 

Mais de 90% das reservas tiveram como 
ponto de partida os armazéns da empre-
sa em Lisboa (onde houve um crescimento 
de 300%), Porto (+150%) ou Faro (+250%). 
Quanto à estadia média, ronda as seis noites. 

«O aumento da procura por autocarava-
nas é uma tendência expectável, sendo que 
corresponde a uma das alternativas de mobi-
lidade mais seguras quando se trata de redu-
zir as possibilidades de contágio, uma vez que 
permite que pequenos grupos possam viajar 
de forma isolada, autónoma e flexível», subli-
nha Hugo Oliveira, CEO da Indie Campers. 

Já em Junho, a Yescapa - uma espécie 
de "Airbnb" do autocaravanismo, que liga 
proprietários de autocaravanas a potenciais 

Daniel Almeida 
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clientes - dava conta de um aumento de 50% 
das reservas para o Verão e de quase 400% 
nas visitas ao site, em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano passado. Também os dados dis - 
ponibilizados pelo Standvirtual, do Grupo 
OLX, demonstram o crescimento desta ten-
dência slow travel: o número de contactos via 
chat para a aquisição de autocaravanas teve 
um crescimento de +178% em Junho, face ao 
período homólogo do ano passado. 

Ainda em Junho, o portal registou um 
aumento de 13,44% dos anúncios activos de 
autocaravanas e de 5,19% do número de no-
vos anúncios activos. O preço médio dos 15 
modelos de autocaravanas mais procurados 
no Standvirtual (como a Fiat Ducato, Ford 
Trigano e Renault Trafic) ronda os 36 mil eu-
ros. «A cada ano que passa, observamos um 
aumento na procura por autocaravanas, mas 
este ano o número de contactos realizados 
cresceu significativamente», frisa Nuno Cas-
tel-Branco, director-geral do Standvirtual. 

Dormir no tejadilho do carro 

Também o Hertz Campers se posiciona 
como solução de mobilidade. Lançado em 
Outubro de 2019, trata-se de um serviço in-
tegrado que junta o aluguer de um automóvel 
(exclusivo da marca Jeep) e o aluguer de uma 
tenda que é instalada (literalmente) no teja-
dilho do próprio veículo. 

O Hertz Campers representa uma nova 
forma de acampar em qualquer local aces-
sível em quatro rodas... mas a uma altura 
considerável do chão. Ao optar pelo serviço, 
os clientes podem escolher entre os modelos 
Compass e Renegade da Jeep, que dispõem 
de elementos extra como chuveiro e cozinha 
portátil, mobília ou geleira. Quanto às ten-
das de tejadilho, desenvolvidas pela empresa 
portuguesa Topo Tents, vêm acompanhadas 
de um colchão de espuma de alta densida-
de, com seis centímetros de espessura. Além  

disso, as janelas têm rede mosquiteira e o 
serviço inclui escada telescópica de alumínio 
para poder subir até à tenda. 

Sem revelar dados concretos, a Hertz 
adianta que o serviço registou um «cresci-
mento visível» no número de reservas para 
o Verão. «Este é um excelente momento para 
continuarmos a alcançar o target ligado ao 
segmento turístico das experiências, que 
adere com facilidade ao conceito Campers», 
afirma à Marketeer fonte oficial da Hertz Por-
tugal. «O mês de Agosto mostrou-se muito 
forte na procura por este serviço, pelo que 
planeamos esta continuidade no mês de Se-
tembro», vaticina. 

Segundo a empresa de aluguer de auto-
móveis, o serviço Hertz Campers tem sido 
procurado sobretudo por portugueses, no-
meadamente «casais aventureiros que têm 
um gosto especial pelas viagens em contacto 
com a natureza. No entanto, começam a apa-
recer mais pais interessados em proporcionar 
uma experiência distinta aos filhos». E se as 
viagens de curta duração ou de fim-de-se-
mana são as mais requisitadas, em Agosto - o 
mês predilecto das férias dos portugueses -, 
a empresa verificou um aumento das reservas 
com duração média de cinco dias. 

Actualmente, o serviço Hertz Campers 
encontra-se disponível nas lojas Hertz de 
Lisboa (Prior Velho), Porto (Maia) e Faro 
(Montenegro), mas as reservas podem ser 
feitas online. Para garantir a segurança dos 
clientes, quer as viaturas Jeep, quer as ten-
das de tejadilho passam, nas instalações da 
empresa, por um processo de limpeza e de-
sinfecção após cada utilização. «Além de to-
das as medidas de higienização impostas nos 
espaços de loja Hertz, tanto a viatura como a 
tenda passam por uma limpeza regular com 
desinfectante aprovado, com intervenção 
nas superfícies com maior probabilidade de 
toque por parte dos utilizadores», assegura 
fonte da Hertz. 

40' 

Campismo é o que 
menos cai em dormidas 

No primeiro semestre do ano, as dormidas 

I_ 

em parques de campismo tiveram uma 

quebra de 45,7%, para 1,1 milhões de 

, dormidas, em relação ao mesmo período 

do ano passado, de acordo com os dados 

mais recentes do Instituto Nacional de 

Estatística (INE). Encerrados durante o pico 

da pandemia (só começaram a reabrir a 18 

de Maio), os parques de campismo 

registaram uma quebra das dormidas, quer 

da parte dos turistas residentes (-41,8%), 

quer dos não residentes (-50'%). Por outro 

lado, a estada média subiu 24,3% para 

4,08 noites. 

k Apesar de tudo, os parques de campismo 

registaram uma quebra menor das 

dormidas, em comparação com os outros 

meios de alojamento, nomeadamente os 

estabelecimentos de alojamento turístico 

(-65,9%) e as colónias de férias e pousadas 

da juventude (-73%). 

81 EMIL 
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The Hotel 

Quais as cartas na manga 
do sector do Turismo? 
Depois de anos de crescimento a dois dígitos, o sector do Turismo em Portugal, como por 
todo o Mundo, entrou em crise profunda. Com fronteiras fechadas e o medo instalado, poucos 
foram os que nas primeiras semanas pós-confinamento quiseram arriscar a afastar-se muito 
do local de residência. 
No primeiro semestre do ano, e apesar das campanhas que promoviam a segurança das 
regiões, os números andaram bem longe daqueles que seriam desejáveis num País onde 
o Turismo emprega cerca de 400 mil pessoas, representa 14,6% do PIB e é a principal 
actividade económica exportadora, respondendo por 52,3% das exportações de serviços 
e 18,6% do total de exportações de bens. A Marketeer foi procurar saber o que é que os prin-
cipais agentes do sector estão a fazer para driblar a crise. 
Ao longo das próximas páginas ficará a conhecer os trabalhos que os responsáveis pelas 
regiões NUTS II têm desenvolvido para não deixar cair as suas ofertas no esquecimento. 
Faça esta viagem connosco. 

Pág. 24 

Por Daniel Almeida e Maria João Lima 
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FESTIVAL CANNES LIONS TOINO ABEL, VICTORIA 

Só a criatividade pode salvar HANDMADE E LANÇADEIRA 
as marcas, diz o director Conheça alguns cestos portugueses 

Simon Cook que vendem para todo o mundo 

#2907 S2e0t20bro Estratégia, Marketing & Negócios 3 so€ 

VOLTAR AO TOPO 
As estratégias que prometem fazer andar o Turismo 
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FILIPE TEOTÓNIO PEREIRA 
EM ENTREVISTA 

«É fundamental haver 
Imprensa forte» 

ÁGUAS E SUMOS DESPORTOS DE MAR • OMNICANAL 
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Eduardo Minifi 

"Em Lisboa e no Porto, a questão 

não é o preço, é a falta de clientes" 
O presidente da Associação de Alojamento Local em Portugal estima que, com 

a pandemia, cerca de 50 mil famílias e de microempresas estão a ter quebras acima 
dos 70% no seu rendimento 

MARISA ANTUNES g!g MARCOS BORGA 

A
pandemia congelou o tu-
rismo e pôs em suspenso 
as vidas de todos aqueles 
que viviam do Alojamento 
Local. Eduardo Miranda, 
presidente da Associação 
de Alojamento Local em 
Portugal (ALEP) fala do 
que está a bloquear a tran-
sição das casas de Aloja-

mento Local para o arrendamento, em 
que zonas se conseguiu "salvar" o verão 
e o que poderia ser feito para se segurar 
um setor que movimenta milhares de 
postos de trabalho. 
Que balanço faz em termos 
de encerramentos e aberturas? 
Desde o início do ano e até agosto, ti-
vemos 5 400 aberturas, ou seja, novos 
registos. No ano passado, até agosto, 
os registos chegaram aos 10 950, e, 
em 2018, eram quase 17 mil... Quanto 
a encerramentos, e para o mesmo pe-
ríodo, estamos a falar de 2 758 registos 
cancelados. 
Mais concentrados em Lisboa e no 
Porto? 
Em Lisboa e no Porto, estamos a falar 
de cerca de 800 encerramentos. Mas 
há um grande problema que se chama 
mais-valia. Há muita gente que não 
cancela o registo e, se calhar, até já 
desistiu ou praticamente suspendeu a 
sua atividade, ou então quer dedicar-se, 
durante um ou dois anos, ao mercado 
de arrendamento, mas não dá baixa 
do registo porque tem medo de ser 
apanhado nas mais-valias. As mais-
-valias ou aquilo que nós chamamos 
"falso imposto de mais-valia", pois é a 
mesma coisa que se aplica na venda do  

imóvel. Ou seja, ao cancelar a atividade 
do Alojamento Local, a lei fiscal entende 
como se tivesse vendido a casa e tem 
de se pagar a mais-valia. 
Mas se a casa não foi vendida, 
como se calcula a mais-valia? 
Essa é parte pior: faz-se com base no 
valor de mercado. Imagine que eu 
comprei a casa por 100 mil euros, há 
10 anos, e que agora esse imóvel tem 
um valor de mercado de 200 mil euros. 
Entretanto, imagine que agora resolvo 
viver na casa que estava em Alojamen-
to Local. Vou ter de pagar dezenas de 
milhares de euros, como se tivesse 
vendido a casa e, ainda por cima, num 
imóvel com uma valorização de mer-
cado... É um valor que é pago só por se 
desistir da atividade. E é por isso que a 
migração está muito bloqueada.. Pode 
haver gente que quer fazer algum tipo 

OS 
PORTUGUESES 
ESTAO A 
DESCOBRIR 
DESTINOS QUE 
ERAM MAIS 
PROCURADOS 
POR 
ESTRANGEIROS 

de migração, seja para arrendar seja 
para uso próprio, e qualquer uma des-
sas situações pode significar a sujeição 
a pagar uma mais-valia de milhares ou 
dezenas de milhares de euros! É uma 
verdadeira prisão ao Alojamento Local 
e numa época de crise absoluta. 
Já fizeram chegar ao Governo esta 
vossa preocupação? 
Essa questão é tão surreal que todas 
as pessoas com quem falámos con-
cordaram que é uma situação absur-
da, incluindo o próprio Governo. Esse 
assunto já foi levado às Secretarias de 
Estado do Turismo e da Habitação, 
já foi discutida com o ministro da 
Economia nas reuniões do turismo e 
até já chegou ao primeiro-ministro. 
Já falámos, quatro ou cinco vezes, com 
o secretário de Estado dos Assuntos 
Fiscais... Não entendemos como, em 
época de crise, quando o próprio Go-
verno diz que é saudável que haja uma 
migração do alojamento local para o 
arrendamento, existe esta barreira. Não 
sei se é uma questão de simples inércia 
ou se existe pressão política. 
As parcerias com as autarquias de 
Lisboa e do Porto não poderiam 
ser urna solução? 
O programa Renda Segura diz que se 
eu estiver cinco anos consecutivos em 
arrendamento recebo isenção... O que 
significa isso? Significa que eu tenho 
de ficar cinco anos consecutivos neste 
regime e nada pode dar errado pelo 
meio. E se daqui a três ou quatro anos 
alguém altera a lei e diz que já não são 
cinco mas dez anos? Como vou fazer 
um acordo, mesmo que seja com um 
município, e me deixo ficar nas mãos 
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do Estado, do Governo e do Parla-
mento, que já mudaram, várias vezes, 
a lei fiscal, sendo que quase todas as 
mudanças foram bastante prejudiciais 
para o Alojamento Local? 
Muitos proprietários estão a virar-
-se para o mercado dos estudantes 
universitários... 
Sim, mas também aqui há uma lacuna 
na lei e que temos de resolver — a lei 
não permite suspensões no registo 
de Alojamento Local. Imagine que eu 
parei durante um ano ou por seis ou 
sete meses para acolher estudantes. Eu 
posso ter uma fiseali7ação e não está 
claro na lei que nesse período a casa 
tenha ou não de se manter adequada ao 
Alojamento Local, quando, na verdade, 
tenho lá inquilinos durante vários me-
ses... Estamos a tentar que se permita 
a suspensão temporária dos registos. 
Assim quem queira experimentar ou-
tras atividades, como o arrendamento 
ou o uso próprio, às vezes até para 
obras de melhorias, ou porque sim-
plesmente não quer (tendo em conta 
a pandemia), deveria poder suspender 
temporariamente o registo. 

Terminado o verão, o mercado 
nacional conseguiu minimizar 
o impacto negativo da pandemia 
em zonas como o Algarve ou 
o Interior? 
O segmento sol e praia (onde o Algarve 
domina) sofreu uma quebra importan-
te, mas agora em agosto, como é natural 
com o pico do verão, sentiu um alívio, 
mesmo estando limitado ao mercado 
nacional. Ainda assim estamos a falar 
de ocupações de 50% e 70%, mas com 
ajustes de preço, porque o mercado 
nacional não tem o mesmo poder de 
compra do internacional. Lisboa e Porto 
são os mercados mais atingidos — mais 
até Lisboa do que o Porto, pois o Porto 
ainda tem alguma ligação de proximi-
dade com Espanha, tem uma situação 
mais vantajosa em termos de portas 
aéreas, foi menos afetado com a TAP, 
tem outras companhias alternativas; já 
Lisboa foi muito afetada com a TAP e 
também com a situação da pandemia, 
teve muita repercussão nos noticiários 
lá fora. Em Lisboa, estamos a falar de 
quebras de faturação na ordem dos 
80%, 90 por cento. 
Falou de os preços se ajustarem 
ao mercado nacional. Estamos 
a referir-nos a que valores? 
Os descontos, em torno dos 20%, 
aconteceram nos destinos de verão 
e em alguns segmentos, como o dos 
apartamentos. Em Lisboa e no Porto, a 
questão não é o preço; é mesmo a falta 
de clientes. Os poucos que aparecem 
são, acima de tudo, casais mais jovens 
ou grupos de amigos, pois têm menos 
receio. Basta dizer que, em Lisboa, os 
hostels estão entre os primeiros a re-
gistar algum movimento. Depois, houve 
também uma procura razoavelmente 
grande para moradias, propriedades 
que estão um pouco mais isoladas, 
quase uma extensão do confmamento. 
Em que zonas, especificamente? 
Houve uma procura por propriedades 
mais afastadas dos grandes centros, 
no Douro, Centro, Costa Vicentina, 
Alentejo, interior do Algarve. E é inte-
ressante ver que os portugueses estão 
a descobrir destinos que habitualmente 
eram mais procurados por e'strangeiros. 
Das novas aberturas de Alojamento 
Local que tivemos em julho e agosto, 
40% foram fora de Faro, Lisboa e Porto. 
Tem uma estimativa do número de 
pessoas que já deixou esta ativida-
de desde a pandemia? 
O setor tem cerca de 55 mil pessoas ao 
nível nacional, entre particulares e mi-
croempresas. Estimamos que cerca de  

50 mil estão a passar por uma situação 
bastante difícil, com quebras de 70% 
ou 80% no seu rendimento. E depois 
existe uma panóplia de fornecedores, 
prestadores de serviços, o pessoal da 
limpeza, quem fazia os serviços de 
check-in e check-out (e que nos centros 
urbanos eram importantíssimos), en-
fim, tudo isso está parado. Para alguns, 
esse era mesmo o único rendimento 
que tinham. Portanto, estamos a fa-
lar de milhares de pessoas em vários 
pontos do País, de uma diversidade 
enorme, desde jovens a pessoas já mais 
maduras. E é ainda importante lembrar 
que um turista quando vem para cá 
gasta 25% no alojamento, depois tem 
outros 25% em transportes e os ou-
tros 50% são gastos em restaurantes, 
centros comerciais, museus, lojas, ati-
vidades culturais, animação turística... 
Tudo isso está paralisado, é um efeito 
gigantesco na economia... 
O que diria a quem diabolizou 
o turismo? 
Nós temos uma vocação natural para o 
turismo. O turismo foi aquilo que deu 
certo no País. Portugal não ganhou pelo 
preço nos últimos anos, ganhou porque 
é um destino de topo. E Portugal foi 
um dos poucos países que consegui-
ram abraçar o Alojamento Local como 
uma tendência turística e enquadrá-lo 
na legislação, na regulamentação fiscal, 
trazê-lo para a legalidade, criar postos 
de trabalho, pagar impostos — foi o 
setor que mais cresceu em termos de 
impostos —, portanto até reagiu de uma 
forma inovadora e inteligente, apesar de 
todas as guerrinhas internas. 
De que apoios necessita o setor 
para conseguir resistir à pande-
mia? 
O layoff, numa primeira fase e para 
as estruturas mais profissionais, foi 
a salvação. Mas agora, o que estamos 
a ver é que muitos não estão a optar 
pela continuidade do layoff. E isso 
não é um bom sinal. E sinal de que 
fizeram as contas e de que vão ter de 
tomar medidas mais drásticas, porque 
o layoff não é suficiente. Depois, com 
o aprofundar da crise, é impossível a 
continuidade da atividade através de 
empréstimos; ficaríamos endividados 
até ao final da vida! Esperamos que os 
novos apoios tenham uma componente 
a fundo perdido. E o terceiro ponto é a 
questão da Segurança Social e a forma 
de garantir que os empresários em 
nome individual do nosso setor não 
sejam excluídos e recebam esse apoio. 

visaolmobiliario@viseopt 
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Marcelo, o visitante número 5 milhões da Torre dos Clérigos apela ao turismo cultural
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/09/2020

Meio: Jornal de Notícias Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=cd5285f5

 
O Presidente da República esteve, esta quarta-feira, na Torre dos Clérigos, no Porto, para assinalar o
momento do visitante número 5 milhões e incentivar o turismo ao património cultural, nesta altura de
crise pandémica.
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Turismo pede apoio de
Abrunhosa para aeroporto
Região Pedro Machado disse que a ministra da Coesão é o membro do Governo
melhor posicionado para ajudar a desbloquear esta velha ambição da região
O presidente da Turismo do
Centro pediu à ministra da
Coesão Territorial que «ajude
a concretizar a ambição do
Centro de dispor de um aero-
porto regional», considerado
vital para impulsionar a eco-
nomia da região. «O Turismo
do Centro e o seu presidente
consideram que ministra Ana
Abrunhosa é o membro do
Governo mais bem posicio-
nado para poder concretizar
esta ambição da região», de-
fendeu Pedro Machado, numa
referência ao facto de a minis-
tra ter liderado durante muitos
anos a Comissão de Coorde-
nação e Desenvolvimento Re-
gional do Centro (CCDRC).

Pedro Machado tem defen-
dido desde 2017 a possibilidade
de abrir a voos civis a Base Aé-
rea de Monte Real, em Leiria,
considerando que seria uma
solução barata e eficiente para
servir a região.

O líder daquela Entidade Re-
gional defende a adaptação
para voos comerciais da Base
Aérea de Monte Real, adian-
tando que teria «vantagens ób-
vias» para o santuário de Fá-
tima e para a região. «A aber-
tura de Monte Real à aviação

civil é uma janela de oportu-
nidade para a região e para o
país, que será possível com um
investimento de 30 milhões de
euros, infinitamente menor do
que outros investimentos»,
reafirma o líder da Turismo do
Centro.

Machado tem assegurado
diversas vezes que a adaptação
de Monte Real a voos comer-
ciais «será rápida e relativa-

mente barata», citando um es-
tudo da firma alemã de con-
sultoria estratégica Roland
Berger, que aponta para um in-
vestimento de 25 milhões de
euros em seis meses.

Precisamente há um ano, o
primeiro-ministro, António
Costa, revelou em Leiria que,
como chefe do Governo, pe-
gou em «alguns projectos fun-
damentais» para o distrito, no-

meadamente a electrificação
da linha do Oeste e a abertura
da Base Aérea de Monte Real
ao tráfego civil, antiga aspira-
ção da Turismo do Centro e de
autarcas locais. António Costa
revelou que conversou com
Raul Castro, então presidente
da Câmara de Leiria, e com o
chefe de Estado Maior da
Força Aérea da altura, sob o
destino da Base Aérea, depois
do dia em que o papa Fran-
cisco aterrou em Monte Real,
para celebrar o Centenário das
Aparições de Fátima.

Pedro Machado relembra
agora as declarações do pri-
meiro-ministro, avançando
que «está na hora» de dotar o
Centro do país com um aero-
porto que garanta a chegada
regular de visitantes e que sirva
de escoamento para os bens
produzidos nas empresas da
região.

O apelo do líder da Turismo
do Centro surge depois de Ana
Abrunhosa ter «exortado to-
dos os interessados» no novo
aeroporto daquela região a
unirem-se em redor de um
projeto, trabalharem em con-
junto e garantirem que é sus-
tentável.|

Ana Abrunhosa pode ajudar a  região, diz Pedro Machado
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Especial
Associação
Empresarial
da Serra
da Lousã

Nesta
edição

DiáriodeCoimbra
Fundador Adriano Lucas (1883-1950)  | Director “in memoriam” Adriano Lucas (1925-2011)  |  Director Adriano Callé Lucas
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JORNAIS 

DESDOBRÁVEIS BROCHURAS FLYERS

BOLETINS REVISTAS LIVROS

FIG, UMA GRÁFICA DE EXCELÊNCIA!

9

Pais exigem 
revisão dos
horários
escolares

Faltoul 
artel 
paral 
o golol 

Consórcio é formado pela Universidade de Coimbra, Centro Hospitalar e Universitário
de Coimbra e por duas empresas, uma portuguesa e outra canadiana Página 7

Briosa empatou, ontem à tarde, sem golos em casa do Cova da Piedade. Num jogo
fraco, faltou acutilância ofensiva para conseguir fazer a diferença  Páginas 18 e 19

Os pais e encarregados de educação
das turmas do 2.º e 3.º ciclo da EB
Carlos Oliveira, em Febres, dizem
que os seus filhos estão a ser
prejudicados Pág. 13

TERAPIA INOVADORA
PRETENDE ELIMINAR
O VÍRUS EM SEGUNDOS

Técnicos do INEM
fazem parto em
casa na Baixa
Coimbra | P4

Pedro Machado 
pede a intervenção
de Ana Abrunhosa
Aeroporto na região | P20

Homenagem 
a Amália Rodrigues
abre festival
Correntes de um só rio| P2

Região
tem mais
de 100
empresas
gazela
Economia | P11

Vitor 
Ferreira
com o foco
nos Jogos
Olímpicos
Desporto | P17

FERREIRA SANTOS
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IMOBILIÁRIO / TENDÊNCIAS 

t 

• 

UFO, Reino Unido 

The Boot, Nova Zelândia 

Quem quer arrendar um ovni? 
A pandemia estimulou a procura por espaços pouco convencionais 

e que proporcionem experiências únicas. Conheça algumas das 
casas mais estranhas para alugar no Airbnb 

XE) MARISA ANTUNES 

D 

ormir dentro de uma batata 
gigante, de um ovni ou de 
uma bota-casa soa a brin-
cadeira de crianças? Pode 
parecer, mas o negócio é 
bem real. Ter um espaço 
peculiar disponível para ar-
rendar a turistas pode fazer 
a diferença em tempos de 
pandemia, quando as es-

 

colhas dos locais a visitar e as respeti-

 

vas acomodações passaram a ter uma 
importância ainda maior. 

"Não existem dados concretos so-
bre quantos anúncios de alojamentos 
peculiares existem na plataforma Air-
bnb, uma vez que são os anfitriões que 
os categorizam como tal, mas sabe-se 
que existem mais de 30 mil microcasas, 
cinco mil castelos e três mil casas em 
árvores anunciados através do portal e 
localizados em várias partes do mundo", 
diz à VISÃO Imobiliário fonte oficial 
da Airbnb, acrescentando que há um 
interesse crescente em estadias que 
são únicas, devido à sua decoração,  

localização ou privacidade. "A Covid 
transformou a razão para fazer escapa-
dinhas: a prioridade não é tanto o facto 
de viajar e mudar-se para um novo 
local, mas encontrar um alojamento 
especial para usufruir da companhia da 
família e amigos num ambiente seguro", 
reforçou ainda o responsável. 

Uma das mais procuradas está loca-
lizada em Nelson, uma cidade na costa 
leste da Tasman Bay, na Nova Zelândia, 
e é uma microcasa em forma de bota 
que mais parece fazer parte de uma 
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atração da Disneylândia. Integrada na 
herdade de quase três hectares do ca-
sal Judy e Steve, The Boot faz lembrar 
um cenário de um filme de contos de 
fadas, dizem os hóspedes, através dos 
comentários publicados. A pequena 
casa equipada com uma cama queen 
size, lareira para os dias frios que es-
tão a chegar e pátio privativo, pode ser 
reservada por 150 euros ao dia. 

Estranha é também a Big Idaho 
Potato, localizada numa propriedade 
de 160 hectares em Idaho, uma espé-
cie de capital da batata, nos Estados 
Unidos da América. A estrutura de 
seis toneladas "circulou” durante sete 
anos por todo o país nas campanhas 
de marketing da Idaho Potato Com-
mission, a entidade representativa dos 
produtores da região. Recentemente, 
Kristie Wolfe, uma ex-porta-voz da 
comissão, resolveu reciclar a batata 
gigante e transformá-la numa mini-
casa com todas as comodidades de 
hotel, com preços a começarem nos 
212 euros por noite. 

Domo, Portugal 

t filmam Idahr 7$621, 

BIg Idaho Potato, EUA 

O VALOR DA EXPERIÊNCIA 
Num outro ponto do mundo, em Re-
dberth, no Reino Unido, os hóspedes do 
UFO (ovni, em inglês) recorrem a troca-
dilhos óbvios nos comentários deixados 
na plataforma Airbnb, dizendo que a 
experiência de aqui pernoitar "é algo 

DOS 20 
ALOJAMENTOS 
MAIS 
DESEJADOS, 
CINCO SAO 
ÇASAS NA 
ARVORE, TRÊS 
SAO MIN_ICASAS 
E DOIS SAO 
DOMOS 

de outro mundo". Wolf, o proprietário, 
não se poupou a esforços para criar o 
ambiente perfeito e na "nave espacial" 
equipada com uma cama de casal, duas 
de solteiro e cozinha, não faltam tam-
bém lasers, máquina de fumos, um mo-
nitor para jogos espaciais dos anos 80 
e até uma escotilha no teto controlada 
remotamente para mais facilmente se 
verem as estrelas. 

Cientes do interesse dos turistas 
neste tipo de propriedades peculiares, 
a Airbnb lançou em março deste ano, 
pouco antes da pandemia, um fundo de 
um milhão de dólares (cerca de 875 mil 
euros) para descobrir e ajudar a finan-
ciar os espaços habitáveis menos con-
vencionais e mais incomuns do planeta. 

"Inspirado no espírito empreende-
dor dos três cofundadores da empresa" 
e "em busca das ideias de casas mais 
loucas do mundo", o fundo pretendia 
apoiar projetos com base em critérios 
de criatividade, viabilidade, sustentabi-
lidade e bem-estar social, referia, então, 
a empresa. Uma iniciativa que foi, en-
tretanto, deixada em suspenso devido à 
pandemia de Covid-19 que está a afetar 
de uma forma global o turismo, mas que 
se espera retomar em 2021. 

A ganhar e sem mais concorrência 
ficam as habitações singulares que já fa-
zem parte dos registos da plataforma. E 
muitas vezes não tanto pela exuberância 
do espaço mas pela simplicidade. "Glo-
balmente, os alojamentos classificados 
como 'refúgios para pastor' ou 'cabanas' 
foram os que mais cresceram nas listas 
de desejos dos viajantes, duplicando em 
comparação com o ano passado. Outros 
alojamentos mostraram um crescimen-
to semelhante: celeiros (mais de 60%), 
cabanas (mais de 40%), casas de campo 
(mais de 30%)", adiantou ainda à VISA() 
o gabinete de comunicação da Airbnb. 

Dos 20 alojamentos mais desejados 
internacionalmente em agosto, cinco 
são casas na árvore, três são minicasas 
e duas são domos (casas com cúpulas 
geodésicas), com os abrigos, cabanas, 
casas de campo e grutas também aqui 
incluídos. 

Não existem dados específicos rela-
tivos a Portugal para a procura destas 
acomodações pouco convencionais, 
mas "sabe-se que no País se encon-
tra um dos celeiros mais pesquisados 
pelos utilizadores da plataforma, em 
2019, entre outros alojamentos únicos, 
tais como um apartamento construído 
com materiais reciclados ou um belo 
domo", rematou ainda a mesma fonte. 
IU  visaoimobillario@visao.pt 
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Região

> Conforme o nosso jornal já 
tinha noticiado, o actual líder 
da Comissão de Coordenação e 
Desenvo lv imento  Reg iona l  do 
Alentejo (CCDRA), Roberto Grilo, 
vai mesmo avançar com uma can-
didatura independente às eleições 
para a presidência do organismo 
responsável pela gestão dos fun-
dos comunitários na região, cujas 
eleições estão agendadas para 13 
de Outubro.

Roberto Grilo vai disputar a lide-
rança da CCDRA com António Ceia 
da Silva, o actual presidente da Tu-
rismo do Alentejo, candidato que 
tem o apoio do PS, e para ir a votos 
sem aval partidário nas primeiras 
eleições indirectas das entidades 
gestores de fundos comunitários a 
nível regional, reuniu 300 assina-
turas de todas as forças políticas, 
do PSD ao PCP a independentes, 
mais 50% do que as exigidas legal-
mente - 15% do total de eleitores 
do colégio eleitoral autárquico.

O actual presidente da CCDRA 
avança com o mote “Alentejo 
Primeiro”, e ao Expresso referiu 
que vai a votos por considerar que 
conhece «melhor do que ninguém 
a conjuntura do grande Alentejo», 
resultado de «cinco anos de gestão 
no terreno», mas também por ter 
recebido «apoios para se candidatar 
que ultrapassaram o expectável».

«Não podia virar as costas ao 
Alentejo face aos apelos e incenti-
vos que me chegaram de autarcas e 
demais eleitores de todas as cores 
políticas», refere, salientando que 
os próximos 10 anos são funda-
mentais para o desenvolvimento 
do território, numa altura em que 
é necessário garantir o melhor 
investimento de fundos europeus 
de combate à crise pandémica, «a 
par dos traçados pela estratégia de 
médio e longo prazo para o hori-
zonte 2030», aprovado esta última 
semana no Conselho Regional.

Ceia da Silva, após ter anunciado 
a sua candidatura à liderança da 
CCDRA, com o apoio dos presiden-
tes da Federação do PS de Beja, 
Évora e Portalegre, já apresentou 
o manifesto eleitoral com que 
se apresenta à eleição, fazendo 
questão de reafirmar «o carácter 
independente» da candidatura e 
«a vontade que tenho em trabalhar 
com todos os quadrantes políticos, 
económicos e sociais, aliás foi 
assim que estive na vida pública 
nos últimos doze anos», afirma, 
referindo-se ao trabalho que de-
senvolveu enquanto presidente 
da Entidade Regional de Turismo 
do Alentejo.

Tendo como mote “Uma nova 
CCDR Alentejo com os olhos no 
futuro”, o candidato apresentou 
aquelas que são as principais li-
nhas de acção e prioridades da sua 
candidatura, começando por referir 
que acredita «numa CCDR Alentejo 
mais forte e liderante, que puxe 
efectivamente pelo desenvolvi-
mento de todo o território, fazendo 
convergir no momento adequado 
os parceiros certos, não só para a 
implementação dos projectos es-
truturais, mas também de todas as 
iniciativas de fomento e de coesão 
social de que a região necessita». 

Fazendo alusão ao seu conhe-
c imento da região e das suas 
necessidades, em resultado da 
sua experiência de reconhecido 
sucesso à frente dos destinos do 
turismo da região, Ceia da Silva, 
diz ter uma visão para a CCDR ali-
cerçada «numa ideia de profunda 
mudança que defendo para a ins-
tituição, compatível com o recorte 
e leque de competência que estas 
agências, agora mais enraizadas 
no poder local, apresentarão no 
futuro. Por isso, é necessário en-
saiar e montar novas figuras de 
coordenação e governação, bem 
como imprimir um novo ritmo e 
energia às existentes», defen-
de, dando como exemplo o que 
considera ser necessário ao nível 
de uma «melhoria da articulação 
intersetorial entre políticas» que 
«será fundamental para uma mais 
eficaz aplicação dos Fundos Euro-
peus, nomeadamente na prepara-
ção dos avisos de concurso ou nos 
momentos de reprogramação do 
programa operacional regional», 
e avança ainda que pretende dar 
«uma nova dinâmica ao Órgão de 
Acompanhamento das Dinâmicas 
Regionais do Alentejo, na prática, 
o Observatório do Território, ligan-
do-o às estruturas de investigação 
e de apoio à definição das políticas 
públicas das instituições de ensino 
superior regionais». 

O candidato defende ainda a 
«afirmação do Alentejo e da sua 
economia no plano internacional», 
e que nesse sentido «a CCDR Alen-
tejo deve organizar-se como um 
veículo por excelência da diplo-
macia económica da região, e o 
seu presidente afirmar-se como um 
embaixador de relevo», pois «essa 
afirmação das potencialidades im-
plica uma verdadeira política de 
marketing territorial integrada, 
conjugada com a do turismo, mas 
com dimensões acrescentadoras, 
ao nível de atracção do investi-
mento e de residentes», conclui. 

Ceia da Silva e Roberto Grilo 
vão disputar a eleição da presidência
da CCDR Alentejo
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Actividades decorrem no próximo domingo
 
O Turismo do Algarve assinala o Dia Mundial do Turismo, que se celebra no próximo domingo (dia 27),
com actividades que juntam os responsáveis de saúde da região num programa ao ar livre que os
levará a rolar em estrada numa bicicleta eléctrica ou a passear de charrete, como forma de agradecer
pela prestação na prevenção e controle da pandemia no Algarve. A acção decorre em Silves e lança
também o mote para a edição de 2020 do evento Algarve Nature Fest.
 
O programa é simbólico mas propõe aos participantes o contacto com a natureza numa região que
tem vindo a apostar no desenvolvimento sustentável do destino de férias, durante todo o ano. Além
do presidente do Turismo do Algarve, estão convidados os responsáveis máximos da Câmara Municipal
de Silves, da ARS Algarve, do Conselho de Administração do Centro Hospitalar e Universitário do
Algarve, da Direção Regional da Agricultura, dos Agrupamentos de Centros de Saúde do Algarve
(ACES Algarve I - Central; ACES Algarve II - Barlavento; e ACES Algarve III - Sotavento) e ainda a
delegada de Saúde Regional. Todos irão experimentar um batismo equestre, por exemplo, ou andar
de bicicleta elétrica ao longo de 7 quilómetros.
 
A manhã culminará na plantação de uma laranjeira, ou não estivesse a ação a decorrer em Silves,
concelho da Rota da Laranja que promove o território como capital do citrino.
 
Este momento reflete a temática definida pelas Nações Unidas para o Dia Mundial do Turismo em
2020 (Turismo e Desenvolvimento Rural), através da qual se destaca a capacidade do sector em criar
oportunidades fora das grandes cidades e a necessidade de preservar o património cultural e natural
em todo o mundo, perante a atual crise de saúde pública.
 
João Fernandes, presidente do turismo algarvio, reconhece que  o tema deste ano para o Dia Mundial
do Turismo é particularmente relevante. A recuperação face aos efeitos da pandemia deve levar a
destinos turísticos sustentáveis que criem oportunidades às comunidades locais, para que se
desenvolvam económica e socialmente através do seu património, da sua identidade e da sua história.
Os destinos turísticos terão de demonstrar capacidade de resposta adequada às novas tendências de
viagem, o que temos estado a fazer de há uns anos a esta parte , adianta.
 
É esse o caso do evento Algarve Nature Fest, uma aposta do Turismo do Algarve no produto de
turismo de natureza. Nas últimas edições, esta iniciativa promoveu actividades de animação ao ar livre
para o público, dando a conhecer a oferta turística da região. Este ano o objectivo mantém-se -
divulgar o património natural algarvio -, mas o formato reajusta-se aos tempos de pandemia.
 
Face às características do momento que atravessamos, não iremos promover um festival. Mas
utilizaremos o conceito de base do Algarve Nature Fest para agradecer simbolicamente aos
profissionais de saúde que têm estado na linha da frente desde Março, altura em que se decretou a
pandemia. Apesar de ainda não podermos revelar o formato do evento, adianto que acontecerá em
outubro, servindo a celebração do Dia Mundial do Turismo como mote para o lançamento da futura
edição, destinada ao mesmo público-alvo , refere João Fernandes.

Página 50



 
O turismo é, de facto, um sector com enorme potencial, que tem sabido reinventar-se perante as mais
adversas circunstâncias. Por isso mesmo devemos encarar a atual conjuntura como uma
oportunidade. O sector é inclusivo e resiliente e, como tal, enquadra-se no imperativo ético, também
das Nações Unidas, quanto à Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável: o de que ninguém
pode ser deixado para trás. Em especial os profissionais de saúde que tanto têm feito pela
comunidade. É a eles que dedicamos este Dia Mundial do Turismo e o próximo Algarve Nature Fest ,
prossegue.
 
Para domingo estão ainda programadas outras atividades na região. Numa parceria com a Comissão
Vitivinícola do Algarve, o Turismo do Algarve organizará provas de vinhos de produtores regionais
nalguns postos de informação turística: Faro (Quinta dos Santos), Lagos (Morgado do Quintão), Praia
da Rocha (Villa Alvor) e Tavira (Artemis - pré-reserva).
 
[Additional Text]:
Algarve celebra dia mundial do turismo
 
Correio de Lagos
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