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Vítor Filipe, recém-empossado presidente
da Go4Travel, fala sobre o futuro
da organização, à qual pretende dar
um novo rumo. O papel da APAVT
dentro da distribuição também
não foi esquecido.

Go4Travel
O que vai mudar?
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HOTELARIA
TavFer Hotéis reforça aposta no Algarve

Eu gosto das nossas empresas. Daquelas que vão à
luta, das que não ficam à espera que o Estado faça o
trabalho por si, daquelas que põem a mão na massa,
das que estão onde devem estar, das que inovam, das
que têm iniciativa, das que têm coragem para fazer o que nunca
foi feito antes, das que não passam a vida a lamentar-se, das que
convivem bem com a concorrência de mercado, das que encontram soluções no meio da adversidade. Depois, gosto ainda
mais daquelas empresas que, fazem tudo isto e ainda valorizam
os seus recursos humanos, têm sentido de responsabilidade
social, das que sabem o seu caminho, daquelas que sabem o que
são e o que querem ser. Afinal, as empresas têm de ser como as
pessoas, ter carácter. Eu gosto de empresas com carácter. Estive
na última edição do World Travel Market, em Londres, e estavam lá muitas empresas portuguesas, com esta garra e com esta
vontade, e de que tanto me orgulho.
Foi em Londres que falámos com o presidente do Turismo de
Portugal, João Cotrim de Figueiredo, sobre o balanço de 2015 e
as perspectivas para o próximo ano. O responsável anuncia
algumas novidades em matéria de promoção e algumas tendências da procura.
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A aposta no online e no digital continua a ser apontada como a forma
privilegiada de promoção. Quanto a isto, parece haver unanimidade no que se
refere à sua pertinência. Estes meios permitem um maior e mais eficaz
conhecimento sobre o cliente, alinha a oferta das empresas com as necessidades
dos turistas, permite uma eficaz monitorização e disponibiliza conhecimento
atempadamente e de forma acessível.
Presidente da Turismo Centro de Portugal / Pedro

Machado

Yes, we “Brand”!
Realizou-se, de 2 a 5 de novembro, em Londres, mais uma edição do
World Travel Market, este que é um dos principais eventos mundiais da
indústria de viagens, dirigido a profissionais. Assistem a este evento,
anualmente, mais de 50.000 profissionais da indústria do turismo e
imprensa internacional, entre outros (23.404 visitantes são profissionais
da indústria das viagens, 14.715 são expositores, 2.841 são da imprensa).
De acordo com dados do INE (janeiro a agosto 2015), o Reino Unido é
o principal mercado emissor para Portugal, tendo sido responsável por
5.587,3 milhões de dormidas e gerando receitas de 1.029.9 milhões de
euros, o que justifica, inteiramente, a habitual presença do Turismo de
Portugal. A acompanha-lo, dezenas de empresas do setor privado, bem
como, por todas as Agências Regionais de Promoção Turística (Norte,
Centro, Lisboa, Alentejo, Algarve, Madeira e Açores), com a missão de
estabelecer contactos com potenciais parceiros de negócio e assegurando a representação e promoção internacional dos seus destinos.
Para Portugal, como para qualquer país, a participação em feiras internacionais, é uma oportunidade para avaliar de forma direta os destinos
concorrentes, procurando interpretar qual o seu posicionamento no
mercado, bem como, conhecer novas tendências. Em termos profissionais, é um local de encontros, de criação de oportunidades de negócio e
de futuras parcerias.
Ouve-se, recorrentemente, que as “feiras são a mais antiga ferramenta de
marketing conhecida”. São feitas de “marketing vivo”. São dinâmicas,
diretas e eficientes. Deverão, portanto, como em qualquer boa ação de
marketing, ter subjacente uma boa estratégia, que viabilize a eficácia do
investimento. No entanto, para se garantir a participação em feiras internacionais – cuja pertinência acredito residir, entre outros, nos argumentos atrás apresentados -, é necessária uma estratégia objetiva, clara e percetível, bem como, um orçamento condizente com as obrigações e a missão das instituições.
Sobre isto, destaco que foi com preocupação que no passado dia 22 de
outubro de 2015, foi comunicado pelo TP, às Entidades Regionais de
Turismo, que (…) por determinação do Ministério das Finanças, foi aplicado um corte de 6,5% no orçamento do Ministério da Economia, relativo às verbas a receber do Orçamento de Estado (OE). Importa destacar
que este corte, a ser aplicado desta forma transversal, implicará não só
prejuízos para a estratégia do mercado interno (ERT), como se traduzirá também na transferência para as ARPTs, com fortes implicações na
estratégia do mercado externo.
Definido o modelo de promoção externa – que, na sua essência, mantém
todos os pressupostos do anteriormente em vigor -, foi recentemente
remetido, pelo Turismo de Portugal, o documento com as Linhas de
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Orientação para 2016, que define as prioridades estratégicas e operacionais da atividade das ARPTs e das ERTs (mercado interno alargado), no
âmbito da promoção externa contratualizada.
Sendo um documento globalmente bem estruturado revela, no entanto,
aquilo que podemos designar de algumas “fraquezas”. Uma que se destaca, a um nível mais macro, é a ausência de introdução de uma grande
inovação estratégica. Isto, num momento em que se vive em Portugal
uma conjuntura altamente favorável, que poderia justificar um maior
arrojo na estratégia promocional, com mais ambição e inovação (na seleção de mercados, segmentos e instrumentos).
A aposta no online e no digital continua a ser apontada como a forma
privilegiada de promoção. Quanto a isto, parece haver unanimidade no
que se refere à sua pertinência. Estes meios permitem um maior e mais
eficaz conhecimento sobre o cliente, alinha a oferta das empresas com as
necessidades dos turistas, permite uma eficaz monitorização e disponibiliza conhecimento atempadamente e de forma acessível. Há, no entanto, riscos subjacentes a esta aposta exclusiva, nomeadamente, negligenciar oportunidades interessantes no offline.
De igual forma, questões como a sazonalidade, as assimetrias regionais e
os diferentes desequilíbrios ainda existentes no território, ou a falta de
coerência entre a ambição de se trabalhar em 25 países (18 para as
ARPTs) e as limitações à ação (sucessivos cortes no orçamento, constrangimentos/ burocracias públicas, entre outras), deveriam estar refletidas neste documento, com orientações claras e estratégicas, que contribuam de forma significativa para o seu esbatimento e/ou resolução.
À parte estas questões, somam-se, diariamente, notícias de empresários
que continuam a palmilhar caminho, arrecadando prémios pelo arrojo
dos seus projetos, pela sua inovação, e pela qualidade dos seus serviços,
como é o caso, da atribuição ao “Luz Charming Houses” (Fátima) do
Prémio “Europe´s Best New Hotel 2015”, no âmbito dos World Boutique
Hotel Awards.
“Portugal” tem vindo a assumir-se como uma marca com notoriedade,
em termos internacionais, muitas vezes apontado como exemplo de inovação, de desenvolvimento, e de qualidade. São muitos os que acreditam
que com estratégias bem sustentadas, com investimento, com um esforço de qualidade, de excelência e de qualificação, com sustentabilidade e
com autenticidade, a “nossa” marca assumirá o destaque devido no ranking dos destinos mais competitivos da Europa.
Por tudo isto, e muito mais, é mesmo caso para se dizer: “Yes, We
Brand”! ¶
*O autor escreve segundo as regras do Novo Acordo Ortográfico.
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assessor Grupo Parlamentar do Partido Socialista / João

Caldeira Heitor

Turistificáveis eixos ou
um “Portugal Global”?
O governo divulgou o documento "Turismo 2020 - Cinco princípios para uma ambição"
assentando sobre “a pessoa, a liberdade, a abertura, o conhecimento e a colaboração” os
eixos de atuação para os próximos 5 anos.
Se “a pessoa” é o turista que viaja; se “a liberdade” é a luz verde que dão “aos agentes”
para investir e arriscar na atividade turística; se “a abertura” visa a inovação, a criatividade e a concorrência; se “o conhecimento” passa pelas “novas oportunidades de negócio, rumo a um destino turístico inteligente”; se “a colaboração” assenta no desenvolvimento multissectorial, então, estes cinco pontos não se apresentam como uma ambição
para o futuro. Eles representam e reproduzem factos ocorridos no turismo português
durante a última década.
Assumindo-se o turismo como uma atividade transversal, como um motor de dinâmica económica e social das regiões que contribui para a criação de emprego e crescimento das exportações nacionais, com resultados conhecidos, importa planeá-lo, sustentálo e desenvolvê-lo com seriedade, esquecendo estes “cinco eixos” que mais não são do
que parábolas simbólicas.
De nada vale existir um Plano Estratégico Nacional de Turismo se não valorizarmos e
dignificarmos os ativos humanos no turismo, reforçando a formação e o ensino, estabilizando as condições laborais e o exercício profissional.
De nada vale existir um Plano Estratégico Nacional de Turismo se não desenvolvermos
uma estratégia de combate à sazonalidade, dinamizando o turismo interno, apostando
em produtos turísticos específicos como o turismo religioso, o turismo de natureza, o
turismo de saúde, o turismo de negócios e o turismo desportivo, promovendo o país de
norte a sul, de este a oeste.
De nada vale existir um Plano Estratégico Nacional de Turismo se não monitorizarmos
a oferta turística, através de mecanismos de acompanhamento do negócio, possibilitan-

do aos empresários, aos investidores e aos decisores políticos a tomada de decisões sustentadas através do conhecimento dos “números”.
De nada vale existir um Plano Estratégico Nacional de Turismo se não estabelecermos
a ligação entre a aplicação dos Fundos Europeus do Portugal 2020 e as prioridades estratégicas definidas para o turismo do país.
De nada vale existir um Plano Estratégico Nacional de Turismo se não reduzirmos os
obstáculos burocráticos existentes para o desenvolvimento das atividades turísticas,
racionalizando as taxas sobre o licenciamento e a operação das empresas de turismo.
De nada vale existir um Plano Estratégico Nacional de Turismo se não fomentarmos
políticas transversais com as áreas da cultura, da ciência, da inovação, dos transportes,
da reabilitação e regeneração urbanas, qualificando e diferenciando a oferta e o desenvolvimento turístico.
De nada vale existir um Plano Estratégico Nacional de Turismo se não o potenciarmos
enquanto elemento de atração de investimento estrangeiro, através da diplomacia económica, da língua portuguesa e da cidadania lusófona que incrementa relações de excelência.
Na última década, como resultado dos investimentos privados e das opções políticas, os
números do turismo em Portugal registaram aumentos contínuos. Todavia, para os consolidarmos, há que aumentar a oferta em termos qualitativos. Uma oferta assente numa
única promoção, nacional e internacional, que contemple as diversas regiões, os diferentes produtos, projetando a diversidade do país. Só com essa promoção se reúnem as
condições fundamentais para o desenvolvimento de um Plano Estratégico Nacional de
Turismo, complementado com Planos de Promoção Turística Regionais, na afirmação
de um “Portugal Global”. ¶
*O autor escreve segundo as regras do Novo Acordo Ortográfico.
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200 vídeos para
promover Portugal
em 2016
>> Carina Monteiro cmonteiro@publituris.pt

>> Fotos: Frame it

Dt

O Turismo de Portugal vai continuar a sua aposta no online,
mas, em 2016, o vídeo será o grande suporte da promoção.

Depois de, nos últimos dois anos e meio ter
apostado nos canais online para promover o
País, o Turismo de Portugal está a desenvolver uma nova fase da promoção: passar da
quantidade para a qualidade de contactos
online. De acordo com o presidente do
Turismo de Portugal, João Cotrim de
Figueiredo, em entrevista ao Publituris, no
decorrer da World Travel Market, este é um
trabalho que começou já em 2015. “Hoje
estamos a trabalhar com as grandes empresas que geram tráfego neste meio (Youtube,
Google, Facebook, Instagram) muito mais
do lado da qualidade dos contactos e não da
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quantidade”, começa por dizer. O objectivo,
afirma, “é minimizar o ‘bounce rate’ (taxa de
rejeição) e maximizar o ‘engagement rate’
(nível de envolvimento do utilizador) e o
‘conversion rate’ (taxa de conversão) ”.
Tendo em conta que a criatividade na forma
como a mensagem é passada é um dos elementos que permite aumentar o engagment
rate, o Turismo de Portugal decidiu, este
ano, lançar um desafio à indústria criativa
em Portugal: a produção de vídeos que promovam Portugal nestes canais. “Como a
criatividade não se pode decretar por lei e só
aparece quando temos um número suficiente de tentativas, em vez de estarmos, de uma

http://www.publituris.pt/

forma dirigida, a tentar criar para uma
determinada mensagem uma criatividade
adequada, vamos espalhar este desafio a
vários grupos criativos: não só às tradicionais agências, mas a outros tipos de pessoas
habituadas a pensar criatividade, sobretudo
no suporte vídeo, para podermos ter conteúdos numerosos, pensamos que 200 seja o
objectivo para 2016. Isto é, 200 histórias
contadas em vídeo sobre Portugal que possam ser divulgadas nos diferentes meios, de
forma a aumentar o ‘engagement rate’ e conduzir a um aumento da ‘conversation rate’ e
à reserva no final”.
Esta é uma das novidades do Turismo de
Portugal no que diz respeito à promoção.
Mas há mais, o instituto vai reforçar a sua
aposta no mercado alemão com vista ao
aumento da quota de mercado. “A aposta no
mercado alemão começou já há algum
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tempo, depois da constatação óbvia que
tínhamos um mercado enorme - maior
mercado emissor europeu -, e uma
quota muito mais baixa comparativamente a outros mercados. É óbvio que
tínhamos de fazer alguma coisa para
crescer. Aumentámos o investimento
neste mercado, fizemos workshops mais
dirigidos e finalmente, em 2015, os
resultados começaram a aparecer. As
receitas cresceram 25%, quase o dobro
do crescimento do número de turistas
(13%) ”, afirma. “Este resultado indicounos que há, de facto, uma margem de
progressão (passámos da quota de 0,83%
para 0,92%). Vamos, por isso, tentar
multiplicar o nosso investimento, tentando retirar o máximo proveito da eficácia que vemos na comunicação online.
Se for provado, com isto, que duplicar ou
triplicar investimento pode conduzir a
aumentos equivalentes do lado da procura, então pode significar, no futuro,
que vamos fazendo estes ‘blitzes’ de
aprofundamento à medida que os consigamos montar e financiar, mas será um
momento importante que poderá marcar uma nova fase da promoção turística
português”.
ALTERAÇÃO DO PERFIL DOS
TURISTAS
O presidente do Turismo de Portugal
destaca uma tendência que começa a
ganhar cada vez mais expressão para
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“É importante trabalhar cada vez mais de perto com
aqueles que têm um maior hábito e, começam a ser
bastantes, de alguma independência do
desenvolvimento do produto e dos segmentos
mercados mais específicos”

Portugal: a procura por um turismo
“menos massificado e mais diverso”.
“Portugal tem neste domínio vantagens
importantes relativamente a outros, porque nunca teve uma oferta massificada
de Turismo”, defende. Para o responsável, esta diversidade só foi possível pela
“iniciativa de muita gente em Portugal,
que não copiando outros modelos, foi
inovando e criando”. João Cotrim de
Figueiredo afirma que se observa na
Alemanha, no Reino Unido e em França
crescentes segmentos de turistas que
“não vão para as nossas regiões mais
conhecidas e com os produtos mais estabelecidos”. “É frequente encontrar, nestes mercados emissores, taxas de crescimento nas regiões menos conhecidas de
Portugal muito superior às outras, não
tem só a ver com o facto de elas partirem
de uma base mais baixa, tem a ver com
uma real procura sustentada”. A confirmar-se esta que parece ser o princípio de
uma tendência, voltam a ser boas notícias para Portugal, defende o responsável, que chama atenção para as consequências desta tendência do ponto de

vista “da forma como nos estamos a
organizar, quer do lado da oferta pura,
quer do lado da forma como nos relacionamos com os operadores e os agentes”.
“Todos aqueles que no estrangeiro nos
podem trazer pessoas, pessoas mas que
estejam ainda numa lógica massificada
do turismo, provavelmente vão perder a
sua importância relativa, continuando a
ser importantes. Mas é importante trabalhar cada vez mais de perto com
aqueles que têm um maior hábito e,
começam a ser bastantes, de alguma
independência do desenvolvimento do
produto e dos segmentos mercados
mais específicos.”
CRESCIMENTO DAS RECEITAS
SUPERA NÚMERO DE TURISTAS
Sobre o balanço de 2015, João Cotrim de
Figueiredo dá destaque à trajectória de
crescimento que “já vem desde meados
de 2012”, e sublinha a solidificação de
uma tendência importante para o turismo que é “o crescimento das receitas a
um ritmo muito superior ao crescimento do volume”. Para o responsável come-
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ça “a dar frutos uma estratégia de qualificação regular do nosso destino com
reflexo também nos preços que se estão
a praticar”.
Olhando para o futuro do Turismo e,
tendo como objectivo continuar a crescer e a crescer mais que os concorrentes,
o responsável aponta três factores fundamentais: “continuar a subir o número de
pessoas que estão interessadas em vir;
dar-lhes motivos para ficarem mais
tempo; e ao mesmo tempo dar-lhes
motivos para que gastem mais”. Este trinómio: número de pessoas/estadia
média/gasto diário pretende alcançar
receitas “cada vez mais robustas”. O presidente do Turismo de Portugal defende,
ainda, a diversificação de mercados e
produtos, para que os drivers de crescimento venham de vários sítios e, como
isso, se fique “imune a eventuais oscilações que haverá sempre no futuro”. Em
suma, “2015 para além dos números
bons, traz este elemento qualitativo da
evolução que é importante. Portugal está
a conseguir qualificar-se e a posicionarse num campeonato que deixa de ser só
quantidade”. ¶

“Portugal está a conseguir
qualificar-se e a posicionar-se num
campeonato que deixa de ser só
quantidade”
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Mercado português
cresce na Alemanha
>> Raquel Relvas Neto rneto@publituris.pt >> Fotos: Frame It

>> Ulrike Bohnet, directora do Turismo da Alemanha para Espanha e Portugal,
marcou presença na Expo Abreu 2015.

Conhecida como um dos principais mercados emissores de turistas mundiais, a Alemanha é também por si só um destino
para se conhecer. Ulrike Bohnet, directora do Turismo da Alemanha para Espanha e Portugal, esteve na Expo Abreu
2015, para demonstrar que o destino tem muito mais para oferecer do que ‘city-breaks’.
Em 2014, foram cerca de 130 mil os
turistas portugueses que visitaram a
Alemanha, seja a negócios ou a lazer.
No total, produziram cerca de 400
mil noites no destino, uma gota nas
75,5 milhões de dormidas de turistas
internacionais que a Alemanha registou no último ano. Os principais
mercados emissores para o destino
são: Holanda, Suíça, EUA, Reino
Unido, Itália, Dinamarca, Áustria.
Depois de dois anos de estagnação, o
mercado português começa a recuperar para o Turismo na Alemanha,
estando já a registar um crescimento
de 15,2% nas dormidas de Janeiro a
Agosto deste ano, indicou Ulrike Bohnet, directora do Turismo da Alemanha para Espanha e Portugal, durante
a Expo Abreu 2015. O objectivo passa
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por aumentar o número de visitantes
portugueses neste destino europeu.
Apesar dos turistas portugueses optarem por realizar ‘city-breaks’ na Alemanha, concretamente em Berlim,
Munique, Estugarda, Dusseldorf,
Hamburgo, Colónia, Dresden, Leipzig, que fazem parte das ’11 cidades
mágicas’ alemãs, a responsável revela
que a campanha actual quer mostrar
que o país tem muito mais para oferecer do que a herança cultural presente nestas cidades.

/

“Um terço do território alemão é área
protegida”, refere, “temos 16 parques
nacionais, 104 parques naturais e 15
reservas da biosfera, estamos a tornar-nos mais um destino de férias
para o turismo de natureza e turismo
activo e não apenas de ‘city breaks’”.
A campanha deste ano aposta nas
“Tradições e Costumes” da Alemanha, focando-se na gastronomia,
artesanato e eventos típicos e festivais
do país. “No próximo ano o foco vai
recair sobre as paisagens naturais,

”No próximo ano, o foco vai recair sobre as
paisagens naturais, com os diferentes parques”

com os diferentes parques naturais. O
objectivo é incluir cada vez mais as
regiões rurais, (…) ainda existem
áreas muito remotas na zona Este da
Alemanha. Estamos a fazer um esforço para promover estas áreas”, indica
Ulrike Bohnet.
A entidade alemã revela que, em detrimento das feiras do sector, a aposta
recai mais nas acções B2B, como campanhas com operadores turísticos,
entre outras acções, pois “ainda existe
uma grande necessidade de fornecer
conhecimento sobre a Alemanha” aos
profissionais do sector. ¶

Em 2014, foram cerca de 130 mil
turistas portugueses que visitaram os
destinos alemães.

http://www.publituris.pt/
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Um financeiro
na Economia
>> Patrícia Afonso pafonso@publituris.pt >> Fotos: DR

Miguel Morais Leitão é o
novo ministro da Economia,
que terá sob sua égide a
Secretaria de Estado do
Turismo, novamente
liderada pelo liberal Adolfo
Mesquita Nunes.

confiança de Paulo Portas, o responsável democrata-cristão voltou ao Executivo no XIX Governo como Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos
Europeus, entre 2011 e 2013, antes de
assumir a Secretaria de Estado Adjunto do Vice-Primeiro-ministo entre
2013 e 2015. Nos últimos anos, um
dos papéis de destaque que teve foi
nas negociações com a ‘troika’ como
representante de Paulo Portas.

Já se conhecem os nomes que vão
chefiar quer os Ministérios, quer as
Secretarias de Estado do novo Governo, liderado pela Coligação Portugal
à Frente, constituída pelo PSD e
CDS-PP. Existem, inclusive, novos
gabinetes, mas, ao contrário do que
muitas vozes no sector reclamam e
gostavam de ver como uma realidade,
o Turismo vai continuar como Secretaria de Estado, sob a égide do Ministério da Economia e liderado por
Adolfo Mesquita Nunes, à semelhança dos últimos dois anos.
Ministério esse que tem agora uma
nova cara. António Pires de Lima, que
tinha assumido a pasta em 2013, em
substituição de Álvaro Santos Pereira,
deixou a política e, neste novo Governo, foi nomeado para o lugar o jurista
Miguel Morais Leitão, igualmente do
CDS, e, até ao momento, secretário de
Estado Adjunto de Paulo Portas, líder
do partido democrata-cristão e VicePrimeiro-ministro, cargo que continua
a desempenhar no novo Executivo.
Mas havendo um novo ministro da
Economia, líder governativo no que
diz respeito ao sector do Turismo,
impõe-se um perfil. Afinal, quem é
Luís Miguel Gubert Morais Leitão?
Licenciado em Direito pela Universidade Católica e formado no Programa
Avançado de Gestão da Universidade
de Stanford, na Califórnia, Miguel
Morais Leitão, de 51 anos, tem uma
vasta experiência no sector financeiro,
onde desenvolveu a sua carreira profissional privada. Do seu Curriculum
Vitae saltam nomes como o BPI –
onde fez grande parte do seu percurso

CARREIRA COMO FINANCEIRO
Como já referido, a carreira profissional deste jurista de 51 anos é,
essencialmente, ligada ao sector
financeiro, com destaque para o BPI.
De acordo com o seu Curriculum
Vitae no portal do Governo, trabalhou no BPI a partir de 1989, onde
esteve até 1993, no departamento de
‘asset management’ do banco. Regressa em 1998 e até 2002 foi administrador de várias empesas do BPI; entre
2005 e 2008 director central do
banco; e, desde esse ano; desempenhou as funções de Vice-Presidente
do Conselho de Administração e Presidente da Comissão Executiva da
BPI-Gestão de Activos, BPI Vida e
BPI Pensões e Vice-Presidente do
Conselho de Administração da BPI
Global Investment Fund Management Company, no Luxemburgo.
No período de interregno da vida
ligada ao grupo bancário, entre 1996
e 2002, esteve como administrador da
companhia de seguros Allianz Portugal e, entre 1994 e 1997, da companhia de seguros A Social. ¶
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–, e a Allianz Portugal.
VIDA POLÍTICA
Mas, deixando a cronologia profissional do novo ministro da Economia
para mais à frente neste texto, passemos à sua vida política. Vogal da
Comissão Executiva do CDS-PP há
oito anos, escreve a imprensa nacional que é próximo de Paulo Portas e
que a descrição e capacidade de concretização são das suas características
mais reconhecidas.
Uma das primeiras incursões por
lugares públicos aconteceu entre
2002 e 2004, quando esteve na liderança de empresas da Defesa nacional: foi presidente da Edisoft –
Empresa de Serviços e Desenvolvi-

mento de Software; presidente e CEO
da OGMA – Indústria Aeronáutica
de Portugal quando esta foi privatizada; e presidente da Emporderf –
Empresa Portuguesa de Defesa SGPS,
‘holding’ que agrega todas as indústrias do sector da Defesa.
Já entre Julho de 2004 e Março de
2005, Morais Leitão foi secretário de
Estado do Tesouro e das Finanças do
ministro das Finanças António Bagão
Félix, no XVI Governo Constitucional, liderado por Pedro Santana
Lopes.
O actual Ministro da Economia volta a
ganhar notoriedade pública em 2007,
quando assume o cargo de vogal da
Comissão Executiva do CDS-PP.
Conhecido por ser um homem de

http://www.publituris.pt/

O novo ministro da Economia
exerceu funções no anterior
Governo como secretário de Estado
Adjunto do Vice-Primeiroministro.

15-25 Dossier R:Layout 1

09/11/2015

17:05

Página 015

13
Novembro
2015

15

dossier

//Turismo de Luxo

UM PAÍS DE LUXO?
>> Raquel Relvas Neto rneto@publituris.pt

>> Fotos: DR

É escusado salientar as características de Portugal como destino turístico. As várias distinções
que tem recebido ao longo dos últimos tempos são prova disso. A diversidade da oferta do destino
faz com que o país se posicione qualitativamente em vários segmentos turísticos. Mas, e no que ao
Turismo de Luxo diz respeito? Teremos já um lugar de destaque nesta área? Fique a saber a opinião
dos profissionais.
http://www.publituris.pt/
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ste ano, foram 17 as unidades hoteleiras e de alojamento portuguesas, de
norte a sul, distinguidas
nos World Luxury Hotel Awards, que
decorreram em Hong Kong, no final
de Outubro.
Portugal começa a dar passos mais
consolidados neste segmento de elevado potencial. Segundo um estudo
promovido pela Condé Nast Johansens sobre os “Hábitos de Férias dos
Viajantes de Luxo 2015”, a despesa
média anual do viajante de luxo é de
9368 euros por pessoa, ou seja, 400%
acima da despesa média anual do viajante habitual, que é de 1875 euros.
Os viajantes seguidores de destinos e
hotéis de luxo da Condé Nast Johansens realizam em média sete viagens
por ano, duas de longa estadia, duas
viagens mais curtas e três escapadelas. Na hora de organizar as suas viagens, este viajante é exigente com a
oferta gastronómica e de vinhos, com
a localização, o número de estrelas do
hotel e os prémios, mas também a
reputação da unidade hoteleira.
Os destinos favoritos neste segmento
são Nova Iorque, Paris e Florença,
seguida de Barcelona. Nenhuma
cidade portuguesa está ainda na lista
dos 15 principais destinos procurados, mas não deixa de estar fora do
radar destes, particularmente para os
mercados emergentes. Como constata Paolo Massimo Patat, sales executive da broker de aviação Europair,
“Portugal é um destino com muito
potencial para o desenvolvimento no
Turismo de Luxo, sobretudo para os
novos mercados emissores que estão
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“Uma maior oferta a nível cultural seria sem dúvida
uma mais-valia para a capital e para o Turismo de
Luxo do País” Nuno Ferrari

a ampliar o seu interesse para destinos diferentes dos “clássicos””. Na
experiência da Europair, o posicionamento da “marca país” e a percepção
do destino nos países emergentes
(como China, Rússia e Oriente
Médio) podem gerar “oportunidades
de crescimento interessantes”.
Portugal foi o primeiro país na Europa a ser escolhido para receber o primeiro resort da marca Six Senses
Hotels Resorts & Spa, concretamente
na região do Douro. Nicholas Yarnell,
director-geral do Six Senses Douro
Valley, realça que apesar de ser um
País pequeno, conta com uma “enorme variedade de oferta turística”, mas
“a maior parte bastante massificada”.
O responsável considera que “para
alterar esta realidade acho que a vinda
para Portugal e a escolha por parte da
Six Senses para aqui abrir a sua primeira unidade hoteleira fora da Ásia,
é seguramente um ponto de partida
para a viragem dessa percepção”.
Na opinião de Nuno Duarte Lopes,
CEO da The Luxury Network, “Portugal tem um mercado enorme com
uma capacidade de evolução impressionante [no Turismo de Luxo]”, mas
existe a necessidade, refere, de “pes-

soas visionárias com capacidade de
investimento” começarem a comunicar o destino neste segmento. Para
cada turista que queremos atrair,
defende, tem de se ter a percepção
“do que criamos para quando eles
chegarem cá, sentirem que querem
voltar”. “Não precisamos de competir
com o luxo de Paris, não vamos tê-lo,
nós temos o nosso próprio luxo e é
isso que faz com que o turista queira
voltar”, sublinha o responsável da The
Luxury Network, que realça que
“temos de apostar nos nossos próprios recursos, mas também atrair
investimentos. As pessoas têm que se
especializar nesta área para perceber
como é que estas pessoas pensam,
para depois criar estas diversidades.
O mercado está perfeito, não existe é
diversidade para certos clientes”.
Na perspectiva do director de vendas e
marketing dos Olissippo Hotels, que
detêm o cinco estrelas Lapa Palace, em
Lisboa, “embora Portugal tenha crescido bastante a este nível, nos últimos
anos, não está ainda ao nível de outros
países europeus e, portanto, uma
maior oferta a nível cultural seria sem
dúvida uma mais-valia para a capital e
para o Turismo de Luxo do País”.

http://www.publituris.pt/

José Sendim, administrador do L’And
Vineyards, em Montemor-o-Velho,
que promove a criação de “uma
atmosfera de luxo sóbrio integrando
decoração e serviço do restaurante
com uma estrela Michelin, um spa da
Caudalie”, defende que falta comunicação e “maior oferta consistente
neste segmento” no País.
A directora do Palácio Belmonte, uma
unidade ‘sui generis’ de Lisboa que se
posiciona neste mercado, refere que,
de facto, “Portugal tem tudo o que
precisa para estar no mercado de
luxo. Muito tem sido feito e o país está
lindíssimo, com muita qualidade e
cultura. Um País cheio de vida e
muito acolhedor”. Contudo, nem tudo
é um mar de rosas para este segmento. Maria Mendonça indica que o destino tem, actualmente, tudo o que o
mercado de luxo quer evitar, desde
“multidões, filas de gente por todo o
lado, circulação difícil que limita possibilidades e vontades” e ainda os tuktuk, à excepção dos eléctricos, que
poluem o ambiente e “os ouvidos,
acabando com qualquer sossego”. A
responsável não deixa ainda de criticar a falta de limpeza da capital portuguesa e o barulho em algumas
zonas da cidade. “Agora que Portugal
já tem visibilidade falta inverter a
marcha e acabar com a utopia dos
‘melhores preços’ sempre conseguidos
à custa do sofrimento de muitos (salários baixos, trabalhos dobrados, falta
de tempo para a família) e atrair um
Turismo com maior poder de compra
que possa valorizar o tempo e trabalho de cada um e dar qualidade de
vida a todos”, conclui. ¶
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Uma descoberta
de luxo

>> A exclusividade e a exigência de serviço são algumas das características
da Europair.

A dar pequenos passos para chegar a um patamar que propague o seu nome
internacionalmente no segmento de Turismo de Luxo, Portugal reúne já uma oferta
‘sui generis’. Aqui partilhamos alguns exemplos.

H

á quem defenda que o
conceito de luxo passou
da ostentação material
para a ostentação dos sentidos e da personalização. Do tempo.
Das experiências que levamos da
vida. Desfrutar os pequenos grandes
prazeres tornou-se um luxo para muitos. Há quem diga que nunca Portugal
terá o luxo que dá a fama (e proveito)
a Paris, pois o nosso País conta com o
seu próprio luxo, distinto e único do
que já existe no mundo. Ainda existe
um longo caminho para alcançar o
‘top of mind’ destes viajantes, mas já
existe uma oferta à altura.
Localizado em Lamego, o Six Senses
Douro Valley, primeiro da marca na

018

Europa, estende-se por oito hectares e
compreende 57 alojamentos de categorias que vão desde Quinta Superior,
Quinta Deluxe, Quinta Rio até suites
e villas com um, dois ou três quartos.
Nicholas Yarnell, director-geral da
unidade de cinco estrelas, considera
que são vários os factores que posicionam o Six Senses Douro Valley no
segmento do Turismo de Luxo. Desde
já o facto da localização do hotel, que
se insere numa zona classificada pela
UNESCO como Património Mundial
e de ser ainda a região vinícola
demarcada mais antiga do mundo,
que produz o internacionalmente
reconhecido vinho do Porto. “A atenção cada vez maior que todos os con-

sumidores e ‘opinion makers’ tem
vindo a dar aos vinhos Douro Doc
que a par do vinho do Porto, começaram a atrair um cada vez maior
número de consumidores e ‘wine
freaks’ para a região”, evidencia. A
par das características da região
envolvente, estão também as maisvalias do hotel, cujo interior reflecte
“o inimitável estilo da Six Senses”.
Nicholas Yarnell refere também que
os materiais portugueses, como os
azulejos, cortiça, granito, xisto, ferramentas locais da vinha dispostas em
obras de arte, “deram a este hotel o
‘sentido do lugar’ elemento tão
importante para quem nos visita”. A
estes acrescem ainda os 2200 metros

http://www.publituris.pt/

quadrados de área do spa, dez salas de
tratamentos, uma piscina interior
aquecida com jactos de água, banho
de vapor, Sauna e Laconium, cuja
qualidade a Six Senses é reconhecida
pelos hóspedes.
Desde Julho deste ano, mês em que a
unidade foi inaugurada com a marca
Six Senses, que os clientes que por ali
passam têm valorizado, segundo o
director-geral, o conforto dos quartos
e o ambiente acolhedor de todos os
espaços comuns, mas também “a
ementa tradicional portuguesa com
um ‘twist’ de modernidade” do Vale
d’Abraão. No resort existe ainda uma
piscina exterior com vistas panorâmicas sobre o rio Douro, uma zona de
actividades, um ginásio com o mais
moderno equipamento, aerial yoga e
personal trainers. O Six Senses Douro
Valley proporciona ainda um leque de
experiências de luxo, no livro de actividades ‘Hidden Douro’. “Neste capí-
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>> O ambiente acolhedor dos espaços do Six Senses é valorizado pelos
hóspedes.

tulo incluímos visitas a Quintas
emblemáticas da região que não se
encontram abertas ao público mas
com as quais estabelecemos parcerias
que possibilitam aos nossos hóspedes
‘abrir a porta’”, descreve.
Distinguido como ‘Europe’s Best
Relaxation Retreat’ 2015 pelos World
Hotel Boutique Awards e, em 2013,
como um dos Best New Hotels in the
World pela Condé Nast Traveller Hot
List, o Carmo’s Boutique Hotel, em
Ponte de Lima, é membro da Small
Luxury Hotels of the World e dispõe

//

>> A unidade no Douro disponibiliza 57 unidades de alojamento inspiradas na
decoração própria da marca.

{

}

“A atenção cada vez maior que todos os
consumidores e ‘opinion makers’ tem vindo a dar
aos vinhos Douro Doc que a par do vinho do Porto,
começaram a atrair um cada vez maior número de
consumidores e ‘wine freaks’ para a região” Nicholas
Yarnell

de três suites de luxo e 12 Quartos
Prestígio. Um restaurante, oficina do
vinho e spa, que proporciona rituais

dossier

milenares de relaxamento e de rejuvenescimento “onde se vivem momentos únicos de purificação mental, físi-

http://www.publituris.pt/

ca e espiritual”, complementam a
oferta de uma unidade hoteleira que
prima pelo “cuidado, a atenção, os
mimos” aos hóspedes. Raquel do
Carmo Barbosa, directora-geral do
cinco estrelas, explica que o quatro
estrelas tem como objectivo “ser
genuíno, proporcionar autenticidade
e experiências emocionais”, valorizando a herança cultural portuguesa e
minhota. Mas as experiências na unidade não se ficam por aqui. O Carmo’s Boutique Hotel conta com parcerias com outras unidades para pro-
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>> O Palácio Belmonte recebeu quatro prémios de excelência este ano.

mover a divulgação dos vinhos portugueses, onde se incluem provas de
vinho, jantares vínicos, aliada à gastronomia com showcookings. Durante a estadia no hotel, são aconselhadas
ainda mais actividades, desde náuticas, equestres, de golfe entre outras.
LISBOA
Num dos bairros mais carismáticos de
Lisboa, com uma vista privilegiada
para o rio Tejo, o Palácio Belmonte é
um dos espaços mais exclusivos da
cidade. A “beleza única, uma recupe-

{
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>> O Carmo’s Boutique Hotel é membro da Small Luxury Hotels of the World.

O Palácio Belmonte oferece “beleza, um luxo
despido do supérfluo, criatividade e qualidade,
como se estivessem em casa” Maria Mendonça

ração exemplar, sustentável e criativa,
com qualidade ao mais alto nível” justificam a sua exclusividade. Maria
Mendonça, directora da unidade,

//

}

explica que quem passa pelas suites
da unidade obtém uma “beleza, um
luxo despido do supérfluo, criatividade e qualidade, como se estivessem

http://www.publituris.pt/

em casa”. Além do ambiente envolvente de todas as suites, a responsável
realça que a unidade conta ainda com
prestadores de serviços de “excelência”. As características que fazem do
Palácio Belmonte um alojamento
único foram reconhecidas pela Condé
Nast Traveler, que o integrou na Gold
List deste ano. A “magia” do Palácio
Belmonte não se fica por aqui “2015
foi ano de recordes, quatro prémios
de excelência, em nove suites cinco
em simultâneo com “returning
guests” de países diferentes no mês de
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>> O Olissippo Lapa Palace tem em toda a sua história “um serviço
de excelência”.

Junho e tivemos três artigos em Nova
Iorque - Forbes, Condé Nast, Ultra
Travel. Um grande presente para celebrar 15 anos de dedicação aos nossos
hóspedes”.
Construído no século XIX e localizado no topo de uma das sete colinas de
Lisboa com vista para o Tejo, o Olissippo Lapa Palace tem em toda a sua
história um “serviço de excelência”,
que contribui para a unidade se posicionar no turismo de Luxo, mas também “o espaço que os nossos quartos
e suites disponibilizam, hoje em dia
espaço é luxo. Mas sem dúvida que as
vistas maravilhosas para o Tejo e para
a cidade, o jardim luxuriante com
uma cascata e um riacho e a tranquilidade que proporcionam são igualmente uma mais-valia”, enumera
Nuno Ferrari, director de vendas e
marketing dos Olissippo Hotels. Os
hóspedes que passam pelo cinco
estrelas valorizam ainda a cozinha de
autor do chefe Hélder Santos. Eleito
um dos Top Hotels for Service, pela
TripAdvisor em 2015, entre outras
variadas distinções, o Olissippo Lapa
Palace apresenta aos seus hóspedes
várias parcerias de luxo sugeridas
pelo seu concierge que enriquecem a
experiência do hóspede. Entre as parcerias salientam-se personal Shoppers; buttlers, personal assistants,
passeios exclusivos de helicóptero ou
iate, tours privados ou “uma infinidade de serviços que vão sempre de
acordo com os pedidos exigentes dos
nossos clientes”.
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“A Four Seasons procura oferecer aos seus clientes
algo único em todos os seus hotéis e resorts aos seus
clientes” Diana Castello Branco

Em 1959, abre em Lisboa aquele que
se iria tornar um ícone da hotelaria
em Portugal, o Hotel Ritz, agora Ritz
Four Seasons Hotel Lisboa. Ao longo
da sua existência, o hotel “deverá proporcionar luxo e conforto, dignificar
a cidade”, defendeu Queiroz Pereira,
proprietário do hotel, nessa mesma
altura. Gerido pela Four Seasons
desde 1997, a unidade transmite
todas as qualidades da marca interna-

cional, que redefiniu o luxo como serviço. “A Four Seasons procura oferecer aos seus clientes algo único em
todos os seus hotéis e resorts aos seus
clientes”, indica Diana Castello Branco, directora de comunicação do
hotel. Há alguns anos que a Four Seasons introduziu uma missão nos seus
hotéis que serve de base à interacção
dos seus funcionários com os hóspedes, a denominada Regra de Ouro:

>> A pista de jogging no terraço do Ritz Four Seasons Hotel Lisboa é uma das
exclusividades na cidade.

http://www.publituris.pt/

“Tratar os outros como gostaríamos
que fossemos tratados”. A marca acredita que os funcionários são eles próprios embaixadores da Four Seasons e
a chave do seu sucesso, investindo
assim na formação destes e na sua
promoção.
A unidade em Portugal detém uma
colecção de arte contemporânea, que
conta com várias obras de arte dos
mais renomeados artistas portugueses
como Almada Negreiros, Pedro Leitão e Estrela Faria, que são valorizadas pelos seus clientes. “O Spa & Fitness são também muito destacados o spa pela piscina e qualidade dos tratamentos e ambiente zen e o fitness
pela super vista panorâmica da cidade, pelas máquinas e pista de corrida
na cobertura do Hotel - absolutamente única não só em Portugal, mas no
mundo”, sobressai. No que refere às
actividades de luxo, estas podem ser
entendidas de diversas maneiras, partilhando apenas um verbo: experienciar. Para tornar a experiência do seu
hóspede mais enriquecida, a Four
Seasons lançou uma série de actividades únicas com sabor local. Em Lisboa, promovem um passeio para fotografar a cidade numa moto-sidecar
vintage, “que acreditamos ser a
melhor forma de conhecer a nossa
cidade”. Durante este mês de Novembro, o hotel vai promover, em parceria
com a Silver.Spoon, os Guerrilla
Dining, como o próprio nome indica,
trata-se de “jantares insólitos que
tomam conta de lugares inesperados e
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secretos, onde a comida, o espaço e a
decoração seguem um tema sempre
diferente e sempre especial”.
TRANSPORTE PERSONALIZADO
Serviço personalizado e diferenciador
é o que se pretende neste segmento. E
a Palmayachts promete. Com um
vasto portfólio de iates de luxo e barcos para aluguer, trata-se, segundo
Rui Palma, responsável, de um “novo
conceito de luxo, que não depende só
do factor preço, mas sim de adaptar a
oferta às novas exigências dos clientes”. Ao alugar um iate de luxo, explica, “o cliente tem toda a liberdade e
privacidade para descontrair e aproveitar as suas férias ou reuniões de
negócios. Tem assim a oportunidade
de aproveitar o Verão a bordo de um
barco com personalidade, sofisticação, conforto, exclusividade e status”.
O mesmo acrescenta que “qualquer
uma dessas características significa
qualidade e privacidade, o que é sem
dúvida o mais valorizado pelos clientes deste segmento”. Mas estas são
experiências “únicas de grande qualidade, direccionadas a um grupo restrito de clientes com necessidades
requintadas e disponibilidade financeira elevada”, refere Rui Palma.
No que refere a experiências de luxo

>> A Palmayachts tem um vasto portfólio de iates de luxo e barcos de aluguer.

pelas nuvens, a Europair apresenta
voos charter personalizados com qualquer tipo de avião. Os clientes deste
segmento, explica Paolo Patat, sales
executive da empresa broker de aviação, utilizam os serviços da Europair
para fretar jactos privados para as suas
viagens de lazer na Europa e no resto
do mundo. “A experiência e a atenção
24/7 duma equipa de ‘experts’ é fundamental para oferecer um serviço personalizado para todos os clientes, cujas
necessidades podem variar conforme a
rota de voo, as preferências de catering, bagagem”, entre outros.
O responsável explica que, à semelhança do que acontece com os carros
desportivos, hoje em dia também exis-

tem muitos modelos de jactos privados
com diversas características que se
adequam à escolha do cliente, sempre
acompanhada pelos profissionais da
empresa que auxilia na escolha ideal.
“A nossa empresa é uma agência de
intermediação que, ao contrário duma
linha aérea, não comercializa a sua
própria frota, permitindo escolher
sempre a melhor solução disponível
entre todos os fornecedores possíveis,
garantindo a independência e imparcialidade das propostas”, explica.
Para melhorar a experiência a bordo,
a Europair privilegia várias características no seu serviço, desde a rapidez de resposta às solicitações dos
seus clientes na organização de voos

personalizados, ao acesso a uma vasta
frota de aviões por todo o mundo,
desde jactos para quatro pessoas até
aviões intercontinentais, mas também
ao acompanhamento com privacidade com que assistem os clientes. “Os
nossos clientes só têm que comunicar
as suas preferências, e a nossa equipe
vai trabalhar para garantir que o voo
corresponda às suas expectativas. As
necessidades podem ser preferências
de comida, entretenimento a bordo,
assistência para crianças, transporte
de animais doméstico”, esclarece. Mas
o serviço personalizado não acontece
só nas alturas, em terra, a Europair
mantém parcerias com agências de
limousines para organizar os transferes dos aeroportos; agentes nos aeroportos para fornecer um serviço de
‘meet and greet’ entre a conexão de
um voo regular e um jacto privado;
empresas de catering para personalizar a comida a bordo; entre outros.
“Nos últimos tempos a nossa empresa
está crescendo muito neste segmento
e tivemos o prazer de ser escolhidos
por clientes de alto perfil como autoridades internacionais, personalidades e desportistas, colaborando na
organização de viagens especiais e
eventos de comunicação e desporto”,
indica o responsável. ¶

Ligações de luxo

C

riar relações privilegiadas
entre muitas das marcas mais
luxuosas do mundo, promovendo sinergias entre os membros da rede e clientes privados pré-qualificados e de património elevado em
todo o mundo são algumas das funções
da The Luxury Network, que recentemente chegou também a Portugal.
A rede The Luxury Network é um grupo
que promove o marketing de afinidade,
parcerias e eventos direccionados para o
mercado empresarial e para o
consumidor final. Nuno Duarte Lopes,
CEO da The Luxury Network Lisbon,
explica que esta é a “a única plataforma
internacional para negócios de luxo, com
foco no marketing de afinidade”. O
objectivo é “simples”, explica, “facilitamos
a colaboração e as actividades de
desenvolvimento de novos negócios entre
empresas, sob a chancela do marketing de
afinidade”. Este ‘clube’ de marcas de
“excelência” conta já com vários
membros em Portugal, como o Cascais
Miragem Hotel, Vila Vita Parc, Netjets,
Torres Joalheiros, entre outros. “Fazemos
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Promover marketing de afinidade com
personalidades e empresários considerados
“inalcançáveis” é o que a The Luxury Network
Lisbon oferece.

com que eles, com estratégias, trabalhem
juntos em parceria e possam aceder a
clientes privados pré-qualificados numa
base constante durante o ano inteiro”.
A rede facilita a criação de alianças
comerciais “únicas e com valor” um
pouco por todo o mundo onde estão
presentes, através de parcerias entre

marcas, colaborações conjuntas,
programa de privilégios e recompensas,
projectos de incentivo a clientes,
lançamentos de produtos, apresentações itinerantes, montra de
produtos de luxo, partilha de meios de
comunicação, articulação em rede,
eventos de networking e vendas para

http://www.publituris.pt/

empresas e consumidores de alto nível.
PORTUGAL LUXURY
Mas para promover Portugal como um
destino de luxo, o responsável adianta que
a empresa que lançou – Portugal Luxury
– é que terá como objectivo dinamizar
este segmento no País, criando estratégias
a nível nacional e regional. A Portugal
Luxury, explica, “visa colmatar o défice de
serviços pré-qualificado nesta área”, de
forma a desenvolver o mercado, mas
também o Turismo neste segmento.
“Vamos lançar no próximo ano a Portugal
Luxury Open Season que é a abertura da
temporada de luxo em Portugal e depois
vamos ter eventos: A Lisbon Luxury
Season, Algarve Luxury Season, Porto
Luxury Season, onde vai haver toda uma
envolvência dos negócios de luxo nestes
eventos”.
Nuno Duarte Lopes adianta ainda que
“vamos trazer o maior Salão de Luxo do
Mundo, que é o Salão de Luxo de Paris
para Portugal, com o mesmo nome e
equipa, em princípio em Setembro de
2016” ¶
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“As pessoas não se devem
eternizar nos cargos”
>> Raquel Relvas Neto rneto@publituris.pt >> Fotos: Frame It

>> Vítor Filipe enaltece o trabalho realizado até aqui pela anterior administração,
mas refere que a actual pretende ser mais “ambiciosa”.

A 26 de Outubro, a ELOCT, que detém a marca Go4Travel, elegeu um novo conselho
de administração liderado por Vítor Filipe, director-geral da TQ Travel, por um mandato
de três anos. Ao Publituris, o responsável explicou que a sociedade de agências de viagens
precisava de ‘sangue novo’.

O novo conselho de administração foi eleito a 26 de Outubro, cerca de 10 meses
depois do anterior. Porque se deveu estas
novas eleições dos órgãos sociais da Eloct –
Agência de Viagens e Turismo?
Alguns accionistas acharam por bem a eleição de uma nova administração, por considerarem que a anterior não estava, provavelmente, a cumprir os objectivos que deviam
ser realizados. E assim, juntou-se um grupo
de accionistas que quis mudar o rumo que a
sociedade estava a seguir.
Era uma administração que também já
estava há alguns anos…
O anterior conselho de administração estava desde o início desta nova sociedade
(2008). Sempre tive a percepção que as pessoas não se devem eternizar nos cargos, e o
que estava a acontecer, dadas também as
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próprias características da sociedade, é que
a anterior administração estava a esclerosar.
Não gostava que as pessoas levassem isto
como uma crítica, até porque fizeram um
excelente trabalho durante vários anos,
agora, a partir de uma certa altura deviam
ter colocado ‘sangue novo’ na própria administração. De qualquer forma também tem
que ver com a demissão de uma pessoa da
anterior administração, encetou-se ali algumas divergências no seio da administração.
As coisas foram transparecendo para os
outros accionistas e decidiu-se dar um novo
rumo à sociedade.
Mas não quero deixar de enaltecer o trabalho
que realizaram ao longo de vários anos, de
muita coisa que fizeram bem. Se calhar os
administradores não deveriam, ou parte
deles, de terem sido reconduzidos no início
deste ano.
Neste sentido, esta actual administração vai

http://www.publituris.pt/

fazer uma revisão do pacto social e uma das
propostas que vai ser feita, que terá de ser
aprovada em assembleia-geral, é que os conselhos de administração – que são eleitos por
três anos -, no fim do mandato pelo menos
dois elementos terão que sair obrigatoriamente, para haver renovação e para não se
voltar a cair no mesmo erro.
Outra das propostas que temos para a revisão do pacto social é a possibilidade de
serem eleitos para os órgãos sociais apenas
os accionistas, o que não estava contemplado. Na anterior administração, havia um
elemento que não era acionista. A assembleia-geral também era dirigida por um não
accionista, são coisas que não fazem sentido.
Além da revisão do pacto social, que outros
objectivos tem este novo conselho de administração?
Consideramos que uma sociedade deste tipo
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To to’s & agentes
– constituída por 37 empresas, ou seja, 37
agências de viagens que são accionistas da
Go4Travel -, o grande objectivo é criar
mais-valias para os accionistas. Isso já foi
feito, no outro concelho de administração.
Nós vamos tentar melhorar, senão não
nos teríamos proposto para dar uma nova
dinâmica a esta sociedade.
Um dos problemas que existiu na anterior administração é que se criaram
muitas rotinas, se calhar poder-se-ia ter
avançado mais, ter mais parceiros, até
porque a sociedade é muito vasta. É
uma sociedade em que os seus accionistas facturam, no global, cerca de 315
milhões de euros, que já são números
impressionantes. Poderíamos ter feito
mais parcerias e isso é um dos objectivos. Estamos a fazer o levantamento
dos nossos parceiros e vamos convidar
mais para terem contratação connosco.
Outro dos objectivos é também fazer
crescer a Go4Travel. A anterior administração também fez isso, mas se calhar
não foi tão ambiciosa como nós pretendemos ser. Salientamos até dois dos
accionistas que entraram recentemente,
duas empresas prestigiadas e credenciadas – Cosmos e TopMic. O que pretendemos também será, dentro das características dessas empresas, trazer mais
novos accionistas, porque queremos
crescer mais.
Tivemos recentemente a aquisição da
Geostar pela Springwater, o que vem criar
um grande grupo de agências de viagens
e nós não queremos ficar parados. Até
onde for possível, embora com características diferentes, vamos querer acompanhar e estar na primeira linha do mercado de agências de viagens e turismo.
Actualmente, a Go4Travel situa-se em
que posição a nível de grupo de agências de viagens?
Até aqui, era o primeiro grupo, com esta
aquisição passou para segundo. Falo só
de agências de viagens.
Como é que a Go4Travel encara, exactamente, a aquisição da Geostar pela
Springwater Turismo?
Para o sector até é uma aposta muito interessante, não sabemos o que é que vai
acontecer. As notícias que saem é que
provavelmente vão ser mantidas as duas
marcas, pelo que se vai sabendo. De qualquer forma, temos que estar atentos àquilo que a concorrência faz e queremos
também nos posicionar sempre na linha
da frente do sector.
Mas a nível de contratação e competitividade com os vossos parceiros isso vai
influenciar?
Penso que não terá uma influência muito
grande. Não queremos perder influência,
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Esta actual administração tem um posicionamento distinto em relação à anterior, queremos dar maior visibilidade no
mercado à nossa organização e aos nossos accionistas. (…) A nova administração vai tentar unir os accionistas, de
forma a que se revejam no trabalho que
vamos fazer.

por isso é que estamos realmente a pensar
em alargar a nossa sociedade a mais
players.
Como está a correr o negócio da
Go4Travel até esta altura, comparativamente com o ano passado?
Há um ligeiro decréscimo em relação ao
ano passado, até porque esse decréscimo
verifica-se praticamente em todas as
empresas do sector. Toda a gente sabe que
2015 está a ser um ano complicado. Um
dos factores que tem contribuído para
isso é o mercado angolano. As agências
de viagens portuguesas estavam muito
expostas a Angola, até porque muitas das
empresas nossas clientes trabalhavam
com Angola e continuam a trabalhar.
Com a crise que se verificou, devido à
baixa do preço do petróleo, houve uma
retracção enorme em Angola, houve
muitas empresas que deixaram de mandar os seus colaboradores para lá e isso
reflecte-se. Com esta crise há uma quebra
muito grande, principalmente na compra
de transporte aéreo. A excepção que se
está a verificar este ano nas agências de
viagens, e falo em termos de outgoing,
são só, precisamente, nos consolidadores.
As únicas empresas de viagens que crescem são os consolidadores. Também é
um fenómeno bastante interessante.
A nível de BSP a Go4Travel também está
a apresentar um ligeiro decréscimo?
Sim, tem um ligeiro decréscimo, mas
como a Springwater, a Abreu, a Travelstore, a Escalatur. As agências de topo estão
todas com decréscimo, é um mal geral.
Temos de estar atentos e prepararmos
para outros desafios e tentar conquistar
outros mercados.
O conceito da Go4Travel não é um conceito similar aos restantes grupos de

agências de viagens existentes no mercado. Como funciona a sociedade?
Isto já nasceu há uma série de anos.
Quem foi pioneiro neste género de
organizações foi a ELOVIA, da qual fui
um dos fundadores. Basicamente, o
grande objectivo é fazer contratação
para todos os accionistas. No fim de
contas, a Go4Travel é uma prestadora
de serviços aos seus accionistas. E
temos outros projectos noutras áreas
que poderão ser uma mais-valia para
estes.
Tais como?
Ainda estamos em fase de desenvolvimento, estamos a estudar. Até porque esta
administração está em exercício praticamente há uma semana [na altura da realização da entrevista], vamos ter agora a
segunda reunião de administração. Já
elencámos uma série de pontos nos quais
vamos trabalhar e em breve trecho daremos notícias do que pretendemos fazer.
Por onde passa o futuro da Go4Travel e
das agências do grupo?
Nos últimos anos, dentro da própria
Go4Travel notou-se, e os accionistas sentiram isso, que havia uma administração
que decidia, mas havia pouca comunicação com as bases. O que vamos fazer é,
inclusivamente, mais reuniões gerais.
Vamos fazer, pelo menos, reuniões
bimestrais para análise de mercado e de
números da própria sociedade com os
nossos accionistas; e iremos fazer reuniões quadrimestrais em que vamos convidar entidades externas para conversarem connosco, como consultores, companhias aéreas, GDS, operadores turísticos, uma série de players que nos poderá
realmente ajudar a desenvolver as nossas
empresas e a criar mais-valias para os
accionistas que é o grande objectivo.
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APAVT
Numa entrevista que deu ao Publituris,
no ano passado, enquanto directorgeral da TQ Travel, referiu que o presidente da APAVT deveria ser mais duro
com alguns players do mercado. Ao que
se referia em concreto?
Na altura em que fiz essas declarações,
teve a ver com alguns acordos que
foram assinados pela APAVT. A
APAVT assinou acordos com a TAP
que é o nosso principal fornecedor, que
se calhar não deveria ter assinado. Logicamente que quem tem a faca e o queijo na mão é quem tem o negócio, que é
a TAP. Nós somos distribuidores do
negócio da TAP. Logicamente que a
TAP podia impor às agências de viagens esses acordos, nomeadamente na
redução dos prazos de BSP que passou
de quinze dias para uma semana,
nomeadamente da parca comissão que
já era dada às agências de viagens e a
APAVT assinou esse acordo. Pessoalmente não estou de acordo e disse isso
ao presidente da APAVT.
A Go4Travel pretende ter um papel
diferente do que teve até agora na associação?
A Go4Travel vai ter um posicionamento mais interventivo no mercado e
vamos com certeza, se calhar, até junto
da própria APAVT fazer valer algumas
das nossas ideias. Até porque os administradores actuais da Go4Travel - só há
uma pessoa que transitou da anterior
administração, que é a Maria de Lurdes
Diniz da Wide Travel, os restantes são
tudo, chamemos assim, “sangue novo” , todos temos ideias para aquilo que
deve ser o mercado das agências de viagens. Com certeza que, dentro da
importância que poderemos ter eventualmente no mercado, também queremos exercer alguma influência.
A Go4Travel também tem, provavelmente, o maior número de direito de
votos nas eleições da APAVT?
Provavelmente. Em princípio teremos 37
votos. Todos são filiados na APAVT, ao
contrário de outras organizações, não
direi similares, porque penso que a nossa
é sui generis, mas há outras organizações
diferentes com muitos participantes que
não são filiados na APAVT. Na
Go4Travel queremos e conseguimos que
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todos os nossos accionistas sejam filiados
na associação.
Consideram que a APAVT ainda vos
representa?
Sim, representa.
A maior parte das críticas que existem
no mercado das agências é que não se
vêem representadas na APAVT…
Não gosto muito de criticar a APAVT,
porque fiz o meu trabalho, estive lá
vários anos e sei que não é fácil ser
presidente da APAVT. O Pedro Costa
Ferreira está no seu segundo mandato
e penso que até é o último, porque os
estatutos não permitem a sua reeleição. Logicamente que a Go4Travel
também pensa que dentro de dois
anos poderá ter um papel fundamental nos novos rumos que a APAVT
possa vir a tomar. E vamos tentar que

ELOCT
EM NÚMEROS:

- 37 accionistas
- 81 balcões

- Volume de negócios estimado
de 315 milhões de euros

/

“Logicamente que a Go4Travel também pensa
que dentro de dois anos poderá ter um papel
fundamental nos novos rumos que a APAVT
possa vir a tomar.”

as agências de viagens se revejam
mais na APAVT do que se revêem
hoje em dia.
Não quero que tomem tudo como críticas. O Pedro Costa Ferreira tem feito um
bom trabalho em algumas áreas, agora,
logicamente também está sujeito a críticas como eu estava quando fui presidente da APAVT. Penso que a associação,
dentro de dois anos, vai ter que, com
‘novo sangue’, tomar um rumo diferente e tentar captar mais agências de
viagens para suas associadas. Algo
que penso que poderia também já ter
sido desenvolvido. Recordo, quando
fui presidente da APAVT, tínhamos
uma representação muito forte junto
das agências de viagens. Houve muitas saídas por várias razões, muitas
empresas que desapareceram, muitas
das empresas médias foram adquiridas por grandes organizações. Hoje o
negócio está muito mais polarizado.
Direi que há grandes agências de via-

gens para a dimensão do nosso País,
mas há muitas pequenas agências de
viagens, que se calhar são essas que
têm que se sentir mais representadas
junto da APAVT. Quem for para a
APAVT, e até esta própria direcção
que tem mais dois anos, seria interessante fazer uma campanha para captarem novos associados. As pessoas
têm que estar unidas, porque se não
tiverem não chegam a lado nenhum.
Considera que falta um pouco de transparência ao sector da distribuição?
Sou um dos agentes de viagens mais
antigos do País e as coisas mudaram
muito ao longo dos anos. O negócio
que era há dez anos mudou muito.
Até porque com a crise económica, a
área de lazer, por exemplo, alterou-se
completamente. Há 15/20 anos existia uma série de operadores turísticos
de grande dimensão muito fortes,
muitos deles pertenciam às grandes
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agências de viagens e as coisas alteraram-se muito. A área do lazer até
com as novas tecnologias, com os
novos canais de distribuição, foi perdendo muita força e em Portugal o
poder económico baixou muito. Se
calhar é uma das funções da própria
associação é chamar os seus associados, conversar com eles, discutir o
sector.
Até em relação ao congresso da
APAVT, a direcção que veio depois da
minha acabou com isto: havia um
fórum dedicado só a agentes de viagens em que não podia entrar mais
ninguém. Há certos problemas que
devemos discutir no nosso seio, em
privado, e tentar apontar para novos
rumos de forma a melhorar os nossos
resultados. Isso se calhar não tem
sido feito como devia ser feito. ¶

CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
Vítor Filipe (presidente)
João Matias
Maria de Lurdes Diniz
José Bizarro
Augusto Morais
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Dream Affordable Luxury
chega ao mercado
>> Carina Monteiro cmonteiro@publituris.pt

>> Fotos: DR

também nos ajudam. Já temos parceria nos
audiovisuais, na animação, entre outros, e
vamos convidar novas startups para trabalhar connosco neste projecto”.
Desde que iniciaram a actividade, as duas
responsáveis têm estado a apresentar a
empresa ao segmento corporate e o feedback tem sido “muito bom”. “Já temos
cinco empresas a trabalhar com a Dream
Affordable Luxury e temos grupos confirmados”, revela. A empresa têm-se promovido, essencialmente, através de mailing,
da marcação de reuniões e do passa-apalavra, estando a preparar uma festa de
lançamento até ao final do ano, onde serão
também apresentados os parceiros. Já a
partir de Novembro, a DMC vai começar a
participar em feiras especializadas, algo
que deverá ter continuidade em 2016, com
acções de porta-a-porta.

A Dream Affordable Luxury é uma nova DMC no mercado
português. A empresa iniciou actividade no início de Setembro.

Manuela Ciaccio e Mariana Saalfeld
Schlaipfer têm mais de uma década de
experiência no sector do Turismo, em áreas
que vão desde a hotelaria até à tour operação. Juntas deram vida à Dream Affordable
Luxury, um projecto que foi criado por
Mariana, mas que estava em standby.
É nos segmentos corporate e luxo que a
empresa quer apostar, como explica
Manuela Ciaccio. “Estamos mais focadas no
negócio corporate nacional e internacional,
ou seja, vamos fazer incoming e outgoing. A
Mariana Saalfeld Schlaipfer é especializada
em outgoing e já temos alguns eventos para
fazer em Barcelona, que serão realizados
por ela. Eu tenho a parte do incoming e do
corporate nacional”, conta. “Na nossa opinião, hoje em dia temos que estar especializados. Sabemos quais são os clientes que
queremos e não queremos retirar clientes a

ninguém, porque consideramos que há trabalho para todos”, defende.
A empresa pretende manter uma estrutura
pequena, para já são só as duas, com o apoio
de um leque de parceiros. “Vamos trabalhar
com outras empresas que, ao fim ao cabo,

http://www.publituris.pt/

INOVAÇÃO E DIFERENCIAÇÃO
“Somos um concierge e estamos 24 horas
disponíveis”, é desta forma que Manuela
Ciaccio define o posicionamento da empresa. Por outro lado, afirma, “estando a Dream
Affordable Luxury especializada nos segmentos do luxo e corporate e tendo uma
estrutura pequena, consegue dar preços mais
competitivos e dar um acompanhamento
personalizado ao cliente”. “O simples facto
de falarmos as duas cinco e seis línguas, já é
uma inovação. Assim como o facto de mantermos pequena a estrutura e darmos a
oportunidade às startups também é uma
diferenciação”.
Questionada sobre a situação actual do
sector, Manuela Ciaccio recorda que quando chegou a Portugal em 2005, “havia muitas DCM’s especializadas e boas”. Depois
houve “uma grande crise, vários despedimentos e criaram-se pequenas agências
DMC’s. Julgo que o trabalho qualificado
tem vindo a diminuir, apesar de haver muitas agências boas. Neste momento, em que
o houve um aumento do Turismo, as agências tinham de parar um pouco e pensar
em especializar-se. Quem é bom vai continuar a crescer e quem é mau vai fechar, já
vimos várias falências, várias fusões, porque é algo típico português, o nosso estilo
de funcionamento é muito mais americano. Temos um escritório, mas trabalhamos muito a partir de casa e no terreno”,
conclui. ¶
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Tavfer Hotéis
reforça presença
no Algarve
>> Carina Monteiro cmonteiro@publituris.pt >> Fotos: DR

>> Micael Tavares Pereira, administrador da Tavfer Hotéis, fala sobre
os investimentos da empresa.

A Tavfer Hotéis, empresa do Grupo TAVFER, iniciou a sua actividade em 2005. Passados dez
anos, tem três unidades e prepara-se para abrir um aparthotel na Praia da Rocha.
O ano de 2005 marcou o arranque da
actividade da Tavfer Hotéis (conhecida
até aqui como FTP Hotéis). A empresa
responsável pela área de hotelaria do
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Grupo TAVFER fez os seus primeiros
investimentos na Região da Serra da
Estrela, destino onde actualmente dispõe
de duas unidades, a Albergaria Senhora
do Espinheiro, em Seia, e o Hotel Quinta

http://www.publituris.pt/

dos Cedros, em Celorico da Beira. “Esta é
a região onde a empresa está sediada,
onde exerce boa parte das suas actividades, e é por isso uma região que conhecemos bem. O crescente aumento turístico
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“Neste momento procuramos investimento com
carácter diferenciado, como seja o enoturismo,
nas regiões demarcadas do Douro e do Dão,
onde detemos as vinhas e adegas dos nossos
vinhos”

e as novas infraestruturas que potenciaram as condições da serra e da
região, foram determinantes para
avançar com esta aposta”, explica
Micael Tavares Pereira, administrador
da Tavfer Hotéis.
No ano seguinte ao início da actividade na Serra da Estrela, a empresa
investiu no Algarve, com a abertura
do Hotel Santa Catarina, em Portimão. Presentemente encontra-se na
fase final de acabamento de uma nova
unidade, mais concretamente um
aparthotel na Praia da Rocha, dispondo de 85 camas, que entrará em funcionamento no princípio de 2016.
Segundo Micael Tavares Pereira, é
“nítido um crescimento na actividade
hoteleira em geral. No nosso caso
registámos até ao presente, um crescimento superior a 6%”. Os segmentos
de clientes são variados nos diferentes
hotéis. Assim, enquanto no Hotel
Quinta dos Cedros o mercado nacional e internacional constituem a
clientela dominante, a Albergaria
Senhora dos Espinheiros regista uma
procura de turistas mais ligados à
prática desportiva e/ou aventura.
Por sua vez, no Algarve, o mercado
alvo é o turismo nacional e estrangeiro que procura alojamento o mais
perto possível da praia.
O sector hoteleiro é o terceiro sector
de maior relevância no grupo, depois
da Inspecção Automóvel e Agricultura. O grupo tem, por este motivo,
vindo a fazer investimentos nesta
área. “Em complemento ao Turismo,
temos uma actividade de peso na
agricultura, onde os nossos vinhos,
azeites, entre tantos outros produtos,
são sinérgicos com esta indústria.
Estando o turismo em Portugal a
viver o momento que conhecemos,
naturalmente que o investimento
acompanha esta tendência, o que nos
permite em simultâneo alavancar
outras áreas de negócio”, defende o
responsável.
INVESTIMENTO NAS UNIDADES
HOTELEIRAS
De acordo com Micael Tavares Pereira, tem havido, todos os anos, um
investimento nas unidades já existentes, com especial enfoque nos custos
energéticos. “Hoje em dia uma das
preocupações de todos hoteleiros são
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os custos energéticos. Nos últimos
dois anos o foco do investimento tem
sido nesta área. Iniciámos no Algarve
a colocação de painéis solares de
maior rentabilidade, no ano transacto
apostámos em caldeiras e pellets no
hotel Quinta dos Cedros e Sra. do
Espinheiro, e este ano vamos colocar
iluminação LED de forma transversal.
Naturalmente, que a requalificação
permanente de todas as unidades é
também uma preocupação”.
REBRAND DA MARCA
Tavfer Hotéis é como vai ficar conhecida, de agora em diante, a área negócio da hotelaria do Grupo TAVFER. A
mudança surge no seguimento do
rebrand da holding e de todas as áreas
de negócio. “A marca FTP Hotéis –
assim como algumas outras marcas
do grupo – estão neste momento a ser
migradas para uma marca única, com
endosso à marca mãe: o Grupo Tavfer.
Estes são processos morosos até estarem totalmente concluídos, mas já
iniciámos a apresentação ao mercado
como Tavfer Hotéis. É assim que num
futuro próximo queremos e seremos percepcionados”, explica o administrador.
Além do investimento no Aparthotel
de 3 estrelas, com 41 apartamentos,
na Praia da Rocha, cuja conclusão
deverá acontecer em Abril do próximo ano, o responsável revela que o
grupo tem interesse em expandir esta
área de negócio. “Neste momento
procuramos investimento com carácter diferenciado, como seja o enoturismo, nas regiões demarcadas do
Douro e do Dão, onde detemos as
vinhas e adegas dos nossos vinhos,
que ganham cada vez mais mercado
nacional e internacional. O objectivo
é por isso unir dois sectores estratégicos para o grupo, aproveitando os
recursos já existentes. Conseguiremos
assim estar em duas frentes distintas,
mas captar, através das diferentes
estratégias, mercados simultâneos”,
conclui. ¶

“Hoje em dia, uma das preocupações
de todos hoteleiros são os custos
energéticos. Nos últimos dois anos,
o foco do investimento tem sido
nesta área.”
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“Passadas seis décadas a analisar o turismo nacional e
internacional, em paralelo com a aviação e cruzeiros, poucos
foram os portugueses que revelaram planos estratégicos
viáveis para requalificar o nosso turismo receptivo.”
hsalvadorferreira@clix.pt / Humberto

Ferreira

A tecnologia digital alarga
a oferta turística local
e regional
As tendências internacionais apontam ao reforço dos conteúdos e aplicações digitais sobre os produtos turísticos mais destacados nas cidades cibernéticas («smart cities»). O World Travel Market revelou, nesta sua 35ª edição, as novidades da tecnologia digital dirigida às cidades que apostam no
mix-turístico-digital, e Londres pretende ser o grande portão de entrada
mundial para turistas digitais, partilhando a sua rede electrónica na ponta
dos dedos com outros destinos mais procurados por fluxos de turismo
áereo, marítimo, ou excursões internacionais frequentes.
Segundo o Euromonitor em 2014 o turismo móvel (como também é conhecido) gerou 96 mil milhões de receita, equivalente a 12,5% da receita total,
e as previsões apontam um crescimento gradual de 22% até 2020.
RECORDES LUSOS – Entretanto, os nossos hotéis receberam em 2013
um recorde de 14,9 milhões de hóspedes – uma subida de 5,2% sobre
2012, sendo 58% deles estrangeiros. E no primeiro trimestre de 2015 o
Turismo registou receitas de 6002 milhões de euros, subida homóloga de
12,2%.
Mas desde que o anterior serviço de estatísticas da DGT foi extinto em
Julho de 2007 pelo PRACE, não é fácil na internet encontrar os principais dados trimestrais ou anuais sobre a evolução de dormidas e hóspedes, e entradas de estrangeiros.
DEZ SUGESTÕES – Passadas seis décadas a analisar o turismo nacional
e internacional, em paralelo com a aviação e cruzeiros, poucos foram os
portugueses que revelaram planos estratégicos viáveis para requalificar o
nosso turismo receptivo. Com visão mais alargada destaco Vítor Neto,
André Jordan e Bernardo Trindade. Outros planos contemplaram o
Algarve, Centro, Norte, e Grande Lisboa com múltiplos modelos.
Da minha parte tenho regularmente avançado sugestões temáticas, tentando configurar um modelo de Turismo enquadrado por 10 medidas
adaptáveis à maioria dos destinos mais dinâmicos:
1ª – EVENTOS: divulgação de calendários temáticos online de eventos
em Portugal, patrocinados por órgãos locais, regionais e centrais.
2ª – PROGRAMAS COM CONTEÚDO: melhorar formatos com animação cultural, histórica, desportiva, etc, apoiando as sugestões de Álvaro
Covões e André Jordan, em 2013, sobre o recorde dos 235.373 visitantes
na exposição de arte contemporânea de Joana Vasconcelos, no Palácio da
Ajuda, da qual resultou a óptima ideia para se promover turismo com
conteúdos irresistíveis, mas ainda por concretizar. Hoje sugiro programas de turismo interno e guiões para feiras promocionais a encenar por
alguém ao nível de Filipe La Féria. E como animação, encenar nos nossos principais pólos flashmobs temáticos para contagiar a magia das des-
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garradas fadistas: propagando o património imaterial da Unesco.
3ª – IDIOMAS MAIS FALADOS: defesa da língua materna falada por
240 milhões em oito países da CPLP e a terceira europeia mais falada,
recorrendo-se a frases e palavras doces e acessíveis a estrangeiros, como
fazem outros latinos.
4ª – NOMES E MARCAS EM PORTUGUÊS: cresce o número de hotéis,
restaurantes e bares com nomes e placas em inglês, perante a indiferença
geral às tabuletas plásticas em inglês. Pergunto: qual o efeito que isso tem
nos turistas alemães, franceses, italianos, e outros?
São positivas as ementas de restaurantes nos principais idiomas dos
clientes, mas sugiro que sejam separadas em capas atraentes com símbolos dos respectivos países e de Portugal, já que há europeus que não
suportam outros por conflitos de identidade, merecendo nas férias serem
poupados.
5ª – TURISTAS NÃO SÃO MECENAS: cabe aos governos e autarquias
moderar impostos e taxas. Uma ousadia: aplicar três escalões de IVA: 6%
em empresas e serviços populares; 13% nos médios; e porque não 23%
nos de luxo? Creio que os segmentos ficarariam, assim, mais fidelizados.
6ª – UNIDADES CLASSIFICADAS: convém manter categorias internacionais de alojamentos, restauração, e animação, enquanto algumas
empresas não cumprem a autoregulação dentro das práticas da justa concorrência, e a contratação de pessoal com formação adequada.
7ª – TURISMO LOCAL OU INTERNACIONAL: a qualidade dos serviços prestados a turistas falham, por vezes, quando a imagem de certas
unidades não corresponde à categoria e ao preço da casa. Basta avisar se
o estilo de serviço tem nível local, regional, ou internacional?
8ª – COMPRAS DE MARCAS LUSAS: cresce a procura externa e doméstica de marcas e produtos de «origem Portugal». As compras são passatempo predilecto de muitos turistas, mas alguns desconhecem o vinho, a
ementa, ou as marcas lusas mais premiadas e consagradas cada ano.
9ª – ESTILO PORTUGAL: há vantagens nas parcerias promocionais
conjuntas sob a marca Portugal, para projectar marcas e produtos lusos
mundialmente apetecidos, como vinhos, moda, calçado, artes e artesanato, mobiliário e peças decorativas, tal como caiaques e selas de montar.
10ª – CADA TERRA COM SEU USO: tarda-se em definir as âncoras
locais, distinguindo cada município pelas vocações mais fortes. Se há
municípios de móveis, cutelaria, vidros, tapetes, criadores de toiros,
cavalos, etc, porque não há municípios turísticos?
Espero ver mais apaixonados pelo Turismo escrever sobre novos rumos
que melhorem os nossos produtos e vantagens nos vários segmentos. ¶
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Universidade Europeia / Teresa

João Pedro Estêvão

Cascais

/ Universidade Europeia

Turismo Comunitário,
o cartão-de-visita da
Região Centro
A atratividade do Centro reside, em parte, na enorme diversidade de paisagens, tradições e tecidos sociais de tão extensa região do país, apesar dos sucessos acumulados a consolidação do Centro enquanto destino turístico tarda em acontecer.
Uma marca deverá transmitir ao mercado atributos facilmente percetíveis aos
públicos que visa atrair. Segundo Blain, Levy e Ritchie (2005), um destino deverá
desenvolver iniciativas capazes de gerar uma imagem coerente capaz de influenciar
positivamente a escolha do consumidor. Porém, muitas das iniciativas de gestores
de territórios locais desta região redundaram na criação de pequenas "marcas" turísticas de cariz meramente local que não só não contribuíram para uma definição
mais clara do destino turístico "Centro de Portugal" como, inversamente, contribuíram para uma maior dispersão e indefinição desta marca.
Simultaneamente, talvez em resposta à já referida indefinição da marca "Centro de
Portugal", várias foram as marcas-destino que, ao invés de adotarem uma conceção
localista, se desenvolveram com base num produto/motivação comum a várias
comunidades, independentemente dos seus municípios de pertença. Esta visão integradora permitiu a criação das marcas-destino que, com uma dimensão territorial
e diversidade mais alargadas, potenciam a consolidação da imagem turística do
Centro de Portugal.
Entre estas marcas-destino do Centro de Portugal destacam-se as que privilegiam o
turismo comunitário, no qual, a um tempo, as comunidades locais e seus estilos são

o foco das experiências turísticas propostas aos visitantes, bem como os principais
beneficiários de todo o processo de desenvolvimento turístico. São disso exemplos
a inovação com base na identidade das comunidades rurais que convertem marcas
como as Aldeias do Xisto, as Aldeias Históricas de Portugal ou a Naturtejo Geopark
referências a nível nacional.
Pela riqueza das iniciativas aí desenvolvidas e pela capacidade de integração de
todos os stakeholders num processo de governação turística que importa destacar,
entendeu a Universidade Europeia encetar um programa de inovação e empreendedorismo feito por alunos e para os alunos, nesta zona do país. Esta iniciativa, que se
espera possa continuar no tempo, numa base anual, materializa-se este ano num
programa de atividades em torno do turismo comunitário e da inovação, envolvendo estudantes e docentes da Universidade, "marcas-destino" da Região Centro e
suas comunidades, este projeto que conta com a colaboração da CP comboios de
Portugal, pretende devolver aos agentes locais o protagonismo de sucessos que se
multiplicam no tempo e no espaço.
Porque a marca que se afirma no Centro de Portugal é o Turismo Comunitário
importa envolver alunos, docentes e alunos em projetos de maximização da atratividade turística que, numa lógica cooperativa recuperam o verdadeiro significado
da palavra Comunitário. ¶
*O autor escreve segundo as regras do Novo Acordo Ortográfico.
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A plateia esteve cheia para assistir às intervenções dos convidados

▼

▼
▼

Também Isabel Jonet, presidente da Federação Europeia dos Bancos Alimentares, foi

▼

Camilo Lourenço, comentador de assuntos económicos, foi um dos oradores convidados da
IV Convenção HotelShop/SocialShop

Alexa, Miguel Paredes Alves ( HotelShop), Élio Borges (Irmãs Hospitaleiras) Carla

convidada para dar o seu testemunho

Guerreiro (Gergran/Délifrance) e Lucia

Os cruzeiros foram o quarto produto mais procurado na Expo Abreu 2015

António Pinto e Silva (Abreu) e Francisco Teixeira (Melair) num momento de descontração no

▼

▼

evento

▼

▼
038

Carlos Brighton, Michael Hutzelmann e João Trigo da Lufthansa na Expo Abreu

A animação da MSC Cruzeiros na segunda edição do evento promovido pela Viagens Abreu
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Guia de Restaurantes Certificados
do Alentejo
A Entidade Regional de Turismo lançou o ‘Guia de
Restaurantes Certificados do Alentejo’, uma obra que
resulta do projecto intitulado ‘Alentejo Bom Gosto’,
que visa a valorização da gastronomia regional e de
toda a sua cadeia de valor.
O guia, editado e com concepção gráfica da Caminho
das Palavras, dá a conhecer 84 restaurantes que,
espalhados por toda a região, ostentam o selo da
Certificação. Com edição impressa em português e
inglês, a obra está também disponível na versão
electrónica eBook e nos idiomas português, inglês,
francês e espanhol. O “Guia de Restaurantes
Certificados do Alentejo”, vai estar disponível na rede
livreira internacional – nomeadamente na Fnac e Bertrand – e, na sua versão
electrónica alojado no site www.visitalentejo.pt.
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Hotéis portugueses recebem distinções
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Marca Martinhal chega a Lisboa
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frases soltas...

Hotéis Real com novo director-geral

“

“Tudo indica que vamos fechar o melhor ano turístico da Madeira, onde
o contributo do mercado inglês é de cerca de 1/5 deste sucesso”
Eduardo Jesus, Secretário da Economia, Turismo e Cultura da Madeira,
na WTM Londres 2015

Errata...
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Festival de Balões de ar quente
regressa ao Alentejo
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Operador francês que trabalha com
Portugal em risco de falência
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• Na entrevista ao director-geral da Amadeus Portugal da última edição, escreveu-se
erradamente o nome do responsável, Miguel Ángel Puertas . Por este lapso, pedimos
desculpas ao visado e aos nossos leitores.

MacDonald Hotels & Resorts procura
oportunidades em Portugal depois
do sucesso do Vale D’Oliveiras
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na próxima edição...

Everjets abre companhia aérea
na Madeira

• Reportagem Everjets
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Vítor Filipe é o novo presidente
da Go4Travel
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