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O mandato dos órgãos sociais da EDP está a chegar ao fim e, para já, é apenas certo que Eduardo
Catroga não vai manter o cargo. O antigo ministro das Finanças deixa vago o lugar de chairman da
elétrica portuguesa e, no mercado, já se fala de dois nomes para substituí-lo: Luís Amado, ex-ministro
dos governos de José Sócrates e atual vice-presidente do Conselho Geral e de Supervisão da EDP, e
Diogo Lacerda Machado, advogado, antigo membro desse mesmo conselho geral e atualmente
membro do conselho de administração da TAP. Um leva a experiência de ministro dos Negócios
Estrangeiros, o outro traz uma relação privilegiada com o mercado chinês. Ambos são tidos como
fortes candidatos. E ambos têm pontes políticas. Licenciado em Economia, Luís Amado, 64 anos,
iniciou a carreira política na Madeira, onde foi deputado à Assembleia Regional, no final da década de
80. Depois disso, cumpriu três mandatos como deputado do PS, na Assembleia da República, até que
passou a integrar governos socialistas. Primeiro, foi secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros
nos dois governos de António Guterres, de 1995 a 2002. Depois, foi promovido a ministro nos dois
governos de José Sócrates, entre 2005 e 2011. Começou como ministro da Defesa mas, ainda no
primeiro mandato de Sócrates, passou a ministro dos Negócios Estrangeiros, para substituir Freitas do
Amaral, e foi nesse cargo, que acabou por manter até ao final do segundo mandato de Sócrates, que
ganhou destaque. De ministro, passou diretamente para banqueiro. Tinha deixado a política há menos
de um ano quando, em fevereiro de 2012, foi nomeado para presidir ao conselho de administração do
banco madeirense Banif, onde esteve até o banco ser alvo de uma resolução, no final de 2015, que
custou 2,4 mil milhões de euros aos contribuintes. Em resposta às insinuações, Luís Amado sempre
rejeitou que tenha entrado na comum "porta giratória", de um cargo de topo no Estado para um cargo
de topo no setor privado. "Fui convidado para desempenhar funções no conselho de administração da
CGD quando deixei de ter funções governativas e rejeitei porque era uma instituição pública. Aceitei o
convite do Banif, porque era uma instituição privada. Senti que tinha condições para isso", disse, no
ano passado, quando foi ouvido no Parlamento sobre a resolução do Banif. Serão estes os dois
grandes trunfos de Luís Amado: a experiência na diplomacia internacional (o seu mandato como
ministro dos Negócios Estrangeiros ficou marcado, por exemplo, pelo relançamento do debate da
agenda transatlântica, ao defender uma aproximação UE-EUA) e a experiência na gestão de uma
grande empresa. Por outro lado, Amado representa uma linha de continuidade da atual gestão da
EDP, já que é o número dois do Conselho Geral e de Supervisão. Diogo Lacerda Machado tem 56 anos
e é licenciado em Direito. O currículo é vasto: é advogado, assumiu ou assume cargos de topo em
empresas como a PT, a Reditus, os moçambicanos Moza Banco e Banco Mais, o Banco da África
Ocidental, a Caixa Económica de Cabo Verde e a própria EDP, onde foi membro do Conselho Geral e
de Supervisão, entre 2006 e 2012. Pelo meio, consultor jurídico de várias entidades e, entre 1999 e
2002, foi secretário de Estado da Justiça, sob a tutela de António Costa, então ministro da Justiça.
Atualmente, é membro não executivo do conselho de administração da TAP. A boa relação com o
mercado chinês, que será um dos fatores mais relevantes a levar em conta pela EDP (cujo principal
acionista é a chinesa China Three Gorges), vem desde o final da década de 1980, quando foi para
Macau para trabalhar na preparação do sistema de administração judicial para a transição do território
para a China. Regressou a Portugal já na década de 1990, com a missão, como o próprio já admitiu
mais tarde, de convencer empresas portuguesas a estabelecer parcerias com o mercado chinês, na
certeza de que era este o futuro. As tentativas saíram falhadas por várias vezes. No último Congresso
Nacional da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), que este ano
decorreu em Macau, admitiu ter ficado feliz quando a China Three Gorges foi a escolhida aquando da
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privatização da EDP. Por outro lado, Lacerda Machado representa a abertura de um novo ciclo, ainda
que, ao mesmo tempo, já conheça a EDP por dentro, já que foi membro do Conselho Geral durante
dois mandatos. Mas o maior trunfo será a proximidade ao Governo, sobretudo numa altura em que a
EDP enfrenta novas polémicas relativas às rendas energéticas (os chamados Custos de Manutenção do
Equilíbrio Contratual). Independentemente do extenso currículo, Diogo Lacerda Machado é, na
verdade, conhecido por ser o melhor amigo do primeiro-ministro, António Costa, um rótulo que o
próprio já admitiu que apaga o mérito do seu percurso profissional. Os currículos de ambos os
potenciais candidatos são vastos, mas há eventos de vida que nenhum deles fará questão de destacar
numa candidatura. É o caso da ruinosa compra da VEM por parte da TAP, operação em que Diogo
Lacerda Machado participou, ou da falência do Banif, onde Luís Amado era chairman. O negócio mais
ruinoso que a TAP fez remonta a 8 de novembro de 2005 e ainda hoje é um peso sobre as suas
contas. Foi nessa data que a companhia aérea nacional assinou um contrato de compra da VEM (a
divisão de engenharia e manutenção da companhia aérea brasileira Varig, já falida) e da Varig Log (a
divisão de logística), num montante global de 62 milhões de dólares. Para concretizar esta compra, a
TAP formou o consórcio Aero LB, em conjunto com a Geocapital, sociedade de investimentos detida
por Stanley Ho e Jorge Ferro Ribeiro e da qual Diogo Lacerda Machado ainda hoje é administrador. É a
mesma Geocapital que hoje detém uma participação na EDP, através da Energy Finance. A operação
não correu como planeado. A Varig Log foi comprada pela empresa Volo Brasil, que acabou por
comprar também a parte sustentável da Varig. A TAP ficou com o que restava: em fevereiro de 2006,
o consórcio Aero LB fechou a compra da VEM, por 24 milhões de euros, assumindo um passivo
avaliado, na altura, em 100 milhões de dólares. Ora, o acordo celebrado com a Geocapital estabelecia
que, caso a compra da Varig não fosse concretizada como estava previsto, a TAP teria não só de
devolver os 21 milhões de dólares investidos por aquela sociedade, como teria de pagar-lhe um
prémio de 21%, ou seja, mais 4,2 milhões de dólares, um pagamento que veio mesmo a ser feito.
Hoje no conselho de administração da TAP, Lacerda Machado continua a defender a compra da VEM.
"Se a TAP não tem feito esse investimento absolutamente estratégico, decisivo para chegar onde
chegou hoje, o tempo seria muito pior", disse o administrador da TAP, no mês passado, durante o
congresso deste ano da APAVT. Certo é que, pelo menos em parte, é graças à divisão de manutenção
no Brasil, entretanto rebatizada de TAP Engenharia e Manutenção, que as contas do grupo TAP
continuam no vermelho. A TAP SGPS reportou prejuízos de 27,7 milhões de euros no ano passado, de
156 milhões em 2015 e de 85 milhões em 2014. Este ano, Diogo Lacerda Machado já antecipou um
"desempenho económico-financeiro incomum", sobretudo graças ao aumento de tráfego da companhia
aérea. Mas, contabilizando apenas o primeiro semestre, as contas continuaram negativas,
exclusivamente devido ao impacto da divisão de engenharia e manutenção. A experiência à frente
daquele que era um dos maiores bancos portugueses poderá valer pontos a Luís Amado, mas também
poderá retirá-los. Os problemas de capital do Banif vêm de trás e Luís Amado já garantiu que não
conhecia a verdadeira situação do banco quando assumiu o cargo de chairman. "Quando fui convidado
para o banco foi-me dito que o banco nem precisava de capital", recordou, durante a comissão
parlamentar de inquérito ao Banif. Mas não há como apagar que Luís Amado era o chairman do Banif
quando o banco foi ao fundo. A "solução menos má" encontrada pelo Governo de António Costa para
salvar a atividade do Banif, em dezembro de 2015, implicou um total de 2,25 mil milhões de euros em
apoios públicos, dos quais 1,76 mil milhões cobertos diretamente pelo Estado. O antigo banqueiro
nunca assumiu responsabilidades nesta história. Confrontado, mais tarde, no Parlamento, com os
eventos que levaram ao fim do Banif, Luís Amado justificou o desfecho do banco com uma
"tempestade perfeita". Na visão do gestor, o "vazio político criado pela transição de um governo para
o outro deu espaço à Comissão Europeia para impor as suas regras", pelo que "o desenvolvimento do
processo de reestruturação foi posto em causa". Foi a partir daí que "o banco entrou numa série crise
de confiança", considera. Para Luís Amado, a notícia da TVI, que dava conta de que o Banif ia fechar,
sem que isso estivesse oficialmente confirmado, foi o golpe final, que "agravou ainda mais, de forma
dramática, a situação de liquidez do banco".
 
Rafaela Burd Relvas
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A MOBILIDADE E O CONGRESSO DA APAVT EM MACAU
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Ao contrário do que geralmente acontece, esta crónica não será verdadeiramente de mal-dizer.
Apenas ligeiras críticas, sem qualquer intenção de ofender alguém, porque isso não está nem estará
nunca estará na nossa maneira de ser.
 
Depois de uma quase semana depois, na altura do regresso de Macau, tive a bênção da KLM e foi uma
viagem fantástica. Sobretudo porque em Amesterdão o "transbordo" era de poucas horas e o
aeroporto de Schiphol estava com enorme movimento.
 
A nota negativa e única no regresso - tal como já tinha sido na chegada - vai para o serviço dos ferries
da Turbojet. Nomeadamente, no que diz respeito à operação de terra, se assim se pode dizer. Podia
tudo ser mais simples desde que houvesse um entendimento entre o pessoal do aeroporto e os,
digamos, marítimos. Serviço muito confuso, diga-se.
 
Mas, o que se torna evidente, para quem tem problemas de mobilidade, é que enquanto as unidades
hoteleiras, casinos e grandes superfícies comerciais de Macau estão preparados para as cadeiras de
rodas, com rampas nada ou pouco inclinadas, elevadores com portas de abertura q.b., na cidade é
muito difícil rolar, quer pelo piso irregular dos passeios, quer pelo elevado número de pessoas -
turistas ou não - a circular. E com mais evidência no centro histórico. Também dou a mão à
palmatória para dizer que o dia escolhido - sábado a seguir a uma "Black Friday" - não foi o melhor
para passear.
 
Em contrapartida, destaque-se a existência de muitas casas de banho para deficientes - locais
públicos, cafés, restaurantes, etc - asseadas e sem os tradicionais e de mau-gosto grafittis ou
referências/anúncios escabrosos. Também apreciei, não de forma totalmente generalizada, a educação
dos locais, sobretudo jovens, para com as pessoas com deficiência motora (e não só!). Isto também
faz parte do Turismo.
 
RETROSPECTIVA DE UM CONGRESSO
 
Depois desta introdução, gostaria de salientar e dar os meus parabéns tanto ao Turismo de Macau (de
cá e de lá) como á equipa de back office da APAVT, responsáveis em grande parte pelo êxito do
congresso nacional das agências de viagens e turismo portuguesas em Macau, sem tirar ou reduzir os
"louros" devidos ao trio responsável pelo bem-estar e informação aos jornalistas. Como devem ter
reparado, não cito nomes evitando assim esquecer alguém.
 
Quanto aos oradores, apenas direi que estiveram à altura do que era espectável - tal como diz o
ditado "não se pode agradar a gregos e a troianos" - neste importante evento, embora nada de
especial, concreto ou visível ouvisse dos políticos oficiais participantes. Excepto as várias interessantes
e inteligentes intervenções de Pedro Machado, orgulhosamente pedindo - não pedinchando, entenda-
se - apoios para a sua região do Centro tão afectada e abalada pelos incêndios. E de mão quase
beijada (passe a expressão) recebeu os apoios da BTL - é o destino convidado de 2018 -, da AHRESP,
da APAVT e uma promessa da SET. Haja solidariedade!
 
No que concerne á actuação presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira, entre outros avisos à
navegação, que é, como quem diz, às agências de viagens, chamou a atenção para os vários "perigos"
que certamente irão surgir em 2018, e clarificou - ou terá sido uma "indirecta"? - que o sector das
agências de viagens não deve pedir mas sim exigir respeito.
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Embora não fosse a "chave de ouro" do encerramento do 43º Congresso Nacional da APAVT, essa
coube mais uma vez a Pedro Costa Ferreira, gostei - acho que todos gostaram - de ouvir o Francisco
Calheiros a fazer, de cor, um rápido-cómico resumo do que foi o congresso nacional das agências de
viagens e turismo. Nada foi esquecido e tudo em linguagem que todos perceberam.
 
Luís de Magalhães
 
Dezembro 5, 2017
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CARTAS DO LEITOR 

As tontices 
de um administrador 
■ Indignação foi o que me causou 
a entrevista do Administrador, não 
executivo, da TAP, sr. Diogo 
Lacerda Machado, no congresso da 
APAVT acerca do subsídio de 
mobilidade. Veio confirmar que 
certos políticos encaram, 
efetivamente um problema tão 
sério como um entretenimento dos 
madeirenses. Já muitos 
manifestaram, nesta página, a sua 
indignação mas eu junto-lhes a 
minha até que alguém acabe com 
esta vergonhosa discriminação 
para connosco. Existe políticos tão 
limitados na mente e na visão que 
nem sequer deveriam administrar 
a sua própria casa quando mais ser 
administradores públicos ou 
privados. Quando oiço estes 
energúmeno vem-me logo à 
memória o poema de António 
Aleixo " há tanto burro mandando 
em homens de inteligência que, 
por vezes, fico pensando que a 
burrice é uma ciência" Então o 
senhor acha que reclamar por 
termos as viagens mais caras do 
Mundo é um entretenimento? 
Acha que, pobres ou ricos, 
pagarem 400 ou 500 euros e ficar 
2 meses à espera do reembolso é 
um entretenimento? Nem todos 
ganham tão bem como Va Exa para 
dizer asneiras! Não sei se sabe que 
as nossas famílias a residi• no 
Continente não podem vir à 
Madeira nas alturas que referiu 
devido ao preços exorbitantes das 
viagens. Se, como disse, as tarifas 
sobem (estupidamente) em função 
da procura porque não aumentam 
o numero de voos ou operam com 
aviões A330 de 304 lugares em vez 
de um A321 de 175 lugares? As 
outras operadores ver-se-iam 
obrigadas a acompanhar a 
concorrência. Também ninguém 
compreende que com tanta 
procura por lugares não haja 
outras operadoras interessadas na 
linha! Não posso afirmar que existe 
conluio entres operadoras mas é 
coincidência a mais todas se 
regerem pelo mesmos padrões e 
praticarem preços idênticos com 
enorme prejuízo no que concerne 
ao turismo continental. Diga os 
disparates que entender mas os 
madeirenses não se deixarão 
intimidar e não se calarão até que 
alguém nos explique porque é que 
uma viagem Porto/ Paris com 
distância de 1.213km custe metade 
do preço do que uma passagem 
Madeira/Porto, distância 1.197km. 
Somos penalizados por ser ilhéus 
mas não por sermos burros. 
Juvenal Rodrigues Página 10
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Centro de Portugal será o destino convidado na próxima edição da Bolsa de Turismo de Lisboa - BTL
que irá decorrer entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março de 2018 na FIL, Parque das Nações.
 
Quem o revelou foi Fátima Vila Maior, directora da Área de Feiras da FIL, justificando que a escolha foi
feita para colocar a região Centro no centro das atenções.
 
Fátima Vila Maior salientou que o Centro de Portugal é o que tem mais oferta e que nunca se esgota e
por isso pretende posicionar a região na BTL. Existe muito trabalho a fazer depois da tragédia e não
será apenas nos meses seguintes mas também durante o ano de 2018.
 
Refira-se, a propósito, que a zona Centro tem merecido uma atenção especial de muitas entidades,
ligadas ou não ao Governo, para ultrapassar a tragédia dos incêndios, ocorridos em junho e outubro.
 
E como prova deste apoio generalizado, a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de
Portugal (AHRESP) anunciou que foi pedido aos empresários do sector que nos habituais Cabazes de
Natal os façam com produtos oriundos do Centro do país.
 
Também a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, durante a sua intervenção no
Congresso Nacional da APAVT, em Macau, informou que foi lançado um programa de captação de
eventos e congressos e estão previstos 59 para 2018 e acabámos de aprovar novas regras especiais
para a captação de eventos e congressos para o interior do país para a zona dos incêndios.
 
Dezembro 4, 2017
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Centro de Portugal cresce 16/17% como destino turístico em 2017
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Pedro Machado, presidente da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal (ER-TCP), afirmou
que o Centro continua a crescer como destino turístico e a previsão aponta que será entre 16 e 17%
este ano e talvez de dois dígitos em 2018. Esta revelação foi feita em Macau, aquando da realização
do 43º Congresso Nacional da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT).
 
Chamando a atenção de que não são as 1000 camas que ficaram destruídas durante os fogos que irão
diminuir o interesse e a procura pela região, sobretudo quando existem cerca de 45 mil camas de
oferta, Pedro Machado frisou que a região é muito vasta e os produtos muito diversificados e não.
 
Explicando que a região do Centro de Portugal foi atingida em todas as áreas, algumas mesmo muito
duramente, o responsável do ER- TCP afirmou temos infraestruturas, produtos, marcas que estão em
perfeitas condições e que podem continuar a ser um destino privilegiado para o turismo, até porque
temos um turismo de qualidade e não massificado, acrescentando que a região tem uma diversidade
de produtos, alguns muitos fortes, nomeadamente o turismo religioso, o de actividades desportivas,
sejam de mar e de serra que a farão não só reerguer-se como também reabilitar-se.
 
Pedro Machado explicou que existem planos estratégicos para ultrapassar rapidamente os efeitos
destructivos dos incêndios, nomeadamente a reposição das infraestruturas atingidas, através de linhas
de apoio, seja de tesouraria bem como de requalificação.
 
Dezembro 4, 2017
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Este ano, Portugal 
receberá 200 mil turistas 
chineses (4 4o%). 
K)10 GLOBALimAGEN,,. 

EXPORTAÇÕES 

—ERIKA NUNES 
eri ka@d in hei revivo. pt 

"Os chineses sabem que precisam 
dos portugueses. Temos de mos-
trar a força da nossa diplomacia 
económica para nos afirmarmos e 
também vendermos mais à Chi-
na", afirma Alberto Carvalho 
Neto, líder da Associação de Jovens 
Empresários Portugal-China. Nos 
primeiros oito meses deste ano, o 
comércio entre a China e os países 
lusófonos cresceu 30,2%, sendo a 
balança comercial positiva para es-
tes. O Brasil é o maior destes par-
ceiros da China e, ainda assim, não 
abdica de se associar a Portugal na 
promoção turística, por exemplo. 

O valor da língua portuguesa 
para a economia chinesa já é con-
siderado como incalculável e o 
apoio para estes negócios em por-
tuguês vem de um fundo específi-
co de mil milhões de dólares cria- 

do pela China só para negociar 
com países da CPLP. Ao mesmo 
tempo, Macau está a ser uma pla-
taforma de negócio para as empre-
sas portuguesas e os operadores tu-
rísticos são aliciados a criar produ-
tos para este mercado. Na restaura-
ção, a Portugália luso-chinesa é já 
um caso de sucesso; consultoras 
portuguesas certificam projetos e 
produtos chineses que, assim, con- 

O saldo importador 
é oito vezes superior 
ao exportador, o que 
equivale a 8 mil 
milhões de euros de 
negócio para quem 
vende em Macau 

seguem vender em África, na Eu-
ropa e na América Latina. 

O Instituto para a Promoção da 
América Latina tem também apro-
veitado a diplomacia portuguesa. 
Financiado por embaixadas e em-
presas, acompanhou a Associação 
Portuguesa das Agências de Via-
gens e Turismo (APAVT) no con-
gresso que decorreu na última se-
mana em Macau. "No turismo, o 
retomo é imediatamente eviden-
te", assegurou o secretário-geral, 
Filipe Domingues. 

Por seu lado, Francisco Calheiros, 
presidente da Confederação do Tu-
rismo de Portugal, disse em Macau, 
ao DV, que "este ano, falamos em 
crescimentos de 40% nos turistas 
chineses que visitam Portugal. Para 
o ano, vamos falar de 80%, se não 
for mais". E o turismo é das melho-
res formas de promoção do país, 
porque "os chineses pouco sabem 
sobre Portugal, com exceção do fu- 

tebol, e por isso utilizamos o Cris-
tiano Ronaldo na promoção", acres-
centa Inês Almeida Garrett, coorde-
nadora do Turismo de Portugal na 
China. "Comunicamos a enorme 
diversidade que encontram num 
país tão pequeno, onde uma das ati-
vidades preferidas deles é fazer 
compras, não só de artigos de luxo 
mas também de artesanato, apre-
ciam os nossos produtos típicos." 

Em 2015, Portugal enfrentava 
uma grave crise financeira e o IVA 
da restauração estava em máximos 
históricos. "Percebemos que tería-
mos de ir além do território nacio-
nal, foi por isso que nasceu a Portu-
gália Macau", diz Francisco Mar-
tins, CEO do Grupo Portugália 
Restauração. Os turistas chineses 
são já a maioria dos clientes: a uni-
dade deverá faturar 1 milhão de eu-
ros este ano e alavancar a expansão 
para a China continental já em 
2018. "Macau atua como o facilita-
dor perfeito para a cooperação en-
tre empresas da China e do mundo 
de língua portuguesa", assegura 
Pedro Cardoso, CEO do BNU em 
Macau. O banco do grupo CGD foi 
"o primeiro banco de Macau a abrir 
uma agência na China continen-
tal" e o "primeiro grupo bancário 
internacional a abrir uma agência 
na zona de comércio livre em 
Hengqin", abrindo caminho aos 
negócios de empresas portuguesas 
na China e das chinesas em Portu-
gal. Outro banco português com 
sucesso na região é o Millennium 
bcp, que tem participado "nos 
grandes projetos locais de investi-
mento e em operações de Trade Fi-
nance de fluxos comerciais entre 
Portugal e a China". 

Rota da seda 
"Fazia mais 
sentido o voo 
direto para 
Chongqing" 

Alberto Carvalho Neto anda há 
sete anos numa missão peregrina: 
juntar os empresários portugueses 
e de Língua Oficial Portuguesa 
para fechar negócios na China. A 
Associação de Jovens Empresários 
Portugal-China (AJEPC) já traz, 
anualmente, centenas de investi-
dores a Portugal e está na génese 
de novas associações, como a Fede-
ração Sino-CPLP, que unem Amé-
rica Latina, África, Europa e China. 

Como é que a AJEPC tem inter-
mediado negócios com a China? 
Já trouxemos mais de mil empresá-
rios chineses a Portugal, em mais 
de 70 ações que vão desde missões 
empresariais à participação em fei-
ras. Em junho, trouxemos 600 em-
presários chineses à Feira Interna-
cional de Negócios, no Porto, em 
outubro, participámos na Macau 
International Fair, na Web Summit 
organizámos um cocktail para 600 
pessoas e em março temos um 
evento no Brasil. 
A língua portuguesa é um fator 
de desbloqueio de negócios? 
A China está empenhada em pro-
mover negócios com países de lín-
gua portuguesa e até existe um 
fundo de mil milhões de dólares 
para apoiar projetos. Só que está di-
mensionado para projetos de mais 
de 5 milhões e acaba por ser usado 
mais pelos chineses. 
Os chineses continuam interes-
sados em investir cá? 
Sim, mas o empresário individual 
arrefeceu devido às dificuldades 
dos vistos gold. Seria importante 
agilizar essa questão e também 
pensar nas rotas aéreas que se pro-
movem. Seria mais interessante 
um voo Lisboa-Chongqing, que 
está no início da Rota da Seda e 
tem 30 milhões de habitantes que 
nunca viajaram para fora da China. 

Alberto Carvalho Neto, 
presidente AJEPC 

Português é a língua 
"oficial" de negócios 
da China no mundo 

Nos primeiros oito meses de 2017, o comércio da China com 
países lusófonos cresceu 30,2%. Turismo é dos setores mais fortes 
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Otimismo 
Comércio espera 
maiores vendas 
no Natal, mas 
famílias vão 
gastar menos 
CONSUMO. Para as lojas de brinquedos 
e de roupa, o Natal pode valer 
300/o das vendas  de todo o ano. 
Mas as  famílias, apesar de todo 
o otimismo, dizem  que vão gastar 
apenas 338 euros nas  compras, 
menos do que no ano passado. 

z o 

G
E

R
A

R
D
(
)
 SA

N
T

O
S/

G
LO

SA
I  

iM
A

G
E

t4
.5
 

ENTREVISTA — 

"Já estamos 
a viver 
uma verdadeira 
catástrofe 
com a seca" 
AGRICULTURA Presidente da Confederação dos 
Agricultores de Portugal desde abril, Eduardo 
de Oliveira e Sousa quer que o governo seja 
mais célere na aplicação das medidas de 
apoio aos agricultores que foram afetados 
tanto pelos incêndios como pela seca. 
Defende a construção de mais barragens 
como a do Alqueva e não diaboliza o 
eucalipto: "Temos de reconhecer o que está 
mal feito e fazer bem feito. Fazer as coisas à 
força ou proibir por proibir, eu sou contra." 

NEGÓCIOS — P. to-ti 

Lesados da PT 
aliam-se a 
fundo para 
megaprocesso 

INVESTIMENTO Os lesados da PT 
reúnem-se no próximo sábado, 
dia 9. em Coimbra, para 
avançar com um megaprocesso 
de reclamação de créditos 
em parceria com um fundo 
internacional. O processo pode 
chegar a um valor de 200 
milhões de euros. A associação 
conta com quase 53o lesados 
que investiram em produtos 
estruturados complexos da PT 
e que viriam a estar subjacentes 
à operadora brasileira 0i, depois 
da fusão das duas entidades. 

NEGÓCIOS — P. 

Negócios 
da China feitos 
em português 
sobem 30,2% 

MACAU Só nos primeiros oito 
meses do ano, o comércio 
da China com países lusófonos 
cresceu 30,2%. O congresso 
da APAVT deixou evidente a 
tendência do turismo para 
promover Portugal junto de 
empresários chineses, que já 
têm um fundo de mil milhões 
de dólares, criado pela China, 
à disposição para negociar com 
a CPLP. "Os chineses sabem que 
precisam dos portugueses", diz 
o presidente da Associação dos 
Jovens Empresários de Macau. 

FAZEDORES — P. 20-21 

Prémio Jovem 
Empresário 
da ANJE e do 
Dinheiro Vivo 

PRÉMIO O galardão distingue 
empreendedores com menos 
de 4o anos. Rita Meneses, 
CEO da Cabopol, foi a premiada 
por esta nova iniciativa. 
Estavam nomeados 4o jovens 
portugueses abaixo dos 4o anos. 
A entrega de prémios decorreu 
no Palácio da Bolsa, no Porto, 
numa gala presidida pelos 
ministros da Economia 
e do Trabalho. Antes, alguns 
dos nomeados participaram 
num debate sobre o futuro 
do empreendedorismo. 
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Nos primeiros oito meses de 2017, o comércio da China com países lusófonos cresceu 30,2%. Turismo
é dos setores mais fortes
 
"Os chineses sabem que precisam dos portugueses. Temos de mostrar a força da nossa diplomacia
económica para nos afirmarmos e também vendermos mais à China", afirma Alberto Carvalho Neto,
líder da Associação de Jovens Empresários Portugal-China. Nos primeiros oito meses deste ano, o
comércio entre a China e os países lusófonos cresceu 30,2%, sendo a balança comercial positiva para
estes. O Brasil é o maior destes parceiros da China e, ainda assim, não abdica de se associar a
Portugal na promoção turística, por exemplo.
 
O valor da língua portuguesa para a economia chinesa já é considerado como incalculável e o apoio
para estes negócios em português vem de um fundo específico de mil milhões de dólares criado pela
China só para negociar com países da CPLP. Ao mesmo tempo, Macau está a ser uma plataforma de
negócio para as empresas portuguesas e os operadores turísticos são aliciados a criar produtos para
este mercado. Na restauração, a Portugália luso-chinesa é já um caso de sucesso; consultoras
portuguesas certificam projetos e produtos chineses que, assim, conseguem vender em África, na
Europa e na América Latina.
 
O Instituto para a Promoção da América Latina tem também aproveitado a diplomacia portuguesa.
Financiado por embaixadas e empresas, acompanhou a Associação Portuguesa das Agências de
Viagens e Turismo (APAVT) no congresso que decorreu na última semana em Macau. "No turismo, o
retorno é imediatamente evidente", assegurou o secretário-geral, Filipe Domingues.
 
Por seu lado, Francisco Calheiros, presidente da Confederação do Turismo de Portugal, disse em
Macau, ao DV, que "este ano, falamos em crescimentos de 40% nos turistas chineses que visitam
Portugal. Para o ano, vamos falar de 80%, se não for mais". E o turismo é das melhores formas de
promoção do país, porque "os chineses pouco sabem sobre Portugal, com exceção do futebol, e por
isso utilizamos o Cristiano Ronaldo na promoção", acrescenta Inês Almeida Garrett, coordenadora do
Turismo de Portugal na China. "Comunicamos a enorme diversidade que encontram num país tão
pequeno, onde uma das atividades preferidas deles é fazer compras, não só de artigos de luxo mas
também de artesanato, apreciam os nossos produtos típicos".
 
Em 2015, Portugal enfrentava uma grave crise financeira e o IVA da restauração estava em máximos
históricos. "Percebemos que teríamos de ir além do território nacional, foi por isso que nasceu a
Portugália Macau", diz Francisco Martins, CEO do Grupo Portugália Restauração. Os turistas chineses
são já a maioria dos clientes: a unidade deverá faturar 1 milhão de euros este ano e alavancar a
expansão para a China continental já em 2018. "Macau atua como o facilitador perfeito para a
cooperação entre empresas da China e do mundo de língua portuguesa", assegura Pedro Cardoso,
CEO do BNU em Macau.
 
O banco do grupo CGD foi "o primeiro banco de Macau a abrir uma agência na China continental" e o
"primeiro grupo bancário internacional a abrir uma agência na zona de comércio livre em Hengqin",
abrindo caminho aos negócios de empresas portuguesas na China e das chinesas em Portugal. Outro
banco português com sucesso na região é o Millennium bcp, que tem participado "nos grandes
projetos locais de investimento e em operações de Trade Finance de fluxos comerciais entre Portugal e
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a China".
 
Entrevista: "Fazia mais sentido o voo direto para Chongqing"
 
Alberto Carvalho Neto anda há sete anos numa missão peregrina: juntar os empresários portugueses
e de Língua Oficial Portuguesa para fechar negócios na China. A Associação de Jovens Empresários
Portugal-China (AJEPC) já traz, anualmente, centenas de investidores a Portugal e está na génese de
novas associações, como a Federação Sino-CPLP, que unem América Latina, África, Europa e China.
 
Como é que a AJEPC tem intermediado negócios com a China?
 
Já trouxemos mais de mil empresários chineses a Portugal, em mais de 70 ações que vão desde
missões empresariais à participação em feiras. Em junho, trouxemos 600 empresários chineses à Feira
Internacional de Negócios, no Porto, em outubro, participámos na Macau International Fair, na Web
Summit organizámos um cocktail para 600 pessoas e em março temos um evento no Brasil.
 
A língua portuguesa é um fator de desbloqueio de negócios?
 
A China está empenhada em promover negócios com países de língua portuguesa e até existe um
fundo de mil milhões de dólares para apoiar projetos. Só que está dimensionado para projetos de mais
de 5 milhões e acaba por ser usado mais pelos chineses.
 
Os chineses continuam interessados em investir cá?
 
Sim, mas o empresário individual arrefeceu devido às dificuldades dos vistos gold. Seria importante
agilizar essa questão e também pensar nas rotas aéreas que se promovem. Seria mais interessante
um voo Lisboa-Chongqing, que está no início da Rota da Seda e tem 30 milhões de habitantes que
nunca viajaram para fora da China.
 
02.12.2017
 
Erika Nunes
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"Portugal tem de gostar do turismo, o sector é essencial para a
reinvenção do crescimento económico que o país precisa e para
isto correr bem"
Augusto Mateus, economista e ex-ministro da Economia, no congresso
da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT),
Expresso, 24 de Novembro

"As pessoas não costumam ter a percepção e sensibilização para
as artes visuais, sobretudo para a contemporânea e este primeiro
contacto tem sido muito positivo. Os visitantes portugueses
continuam a voltar ao museu, o que é muito significativo.
Contudo, são os turistas que mais têm visitado o MAAT”
Pedro Gadanho, director do Museu de Arte, Arquitectura
e Tecnologia (MAAT), Jornal Económico, 25 de Novembro

“Há uma dimensão da mudança das políticas, que resulta da
dinâmica das políticas. Mas há áreas onde é essencial haver
continuação de políticas. É o que se passa nas obras públicas.
Há questões que exigem consenso, o mais alargado possível.
Não se pode mudar tudo de cada vez que muda o Governo”,
António Costa, primeiro-ministro, por ocasião do Conselho de Ministros
extraordinário, Eco.pt, 26 de Novembro

“A Nova Geração de Políticas de Habitação apresentada pelo Governo
assume como missão garantir o acesso de todos a uma habitação
adequada e criar as condições para que a reabilitação passe
de excepção a regra. Tem ainda como princípio privilegiar
a reabilitação e o arrendamento”
Ana Pinho, secretária de Estado da Habitação, Jornal de Notícias,
27 de Novembro

“Não precisamos de cem startups, mas de mil, de duas mil, em áreas
em que os nossos compatriotas, sobretudo os que estão entre os 25
e os 35, dêem largas à sua imaginação e capacidade de inovação”
Eduardo Marçal Grilo, ex-administrador da Gulbenkian
e antigo ministro da Educação, Público, 27 de Novembro

O que se diz...

Página 19



A20

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 20

  Cores: Cor

  Área: 28,20 x 44,50 cm²

  Corte: 1 de 3ID: 72480947 01-12-2017 | Economia

Textos Conceição Antunes

O 
ano de 2017 vai ficar 
marcado pelo turis-
mo. É não é só pelo 
facto de Portugal es-
tar na moda, ter con-
quistado 2500 pré-
mios internacionais 
ou Madonna e outras 
celebridades terem 

decidido comprar casa no nosso país. 
É, sobretudo, pelo impulso que o sector 
está a dar à economia. Em comparação 
com o ano passado, que já foi de cresci-
mento, as exportações geradas com o 
turismo deram um salto de 19% até se-
tembro e de 21% só neste mês, segundo 
os últimos dados do Banco de Portugal. 
Por dia, os estrangeiros deixaram no 
país receitas de €42,3 milhões, contabi-
lizadas como exportações turísticas. “É 
o maior crescimento do século”, consi-
dera Ana Mendes Godinho, secretária 
de Estado do Turismo.

Segundo Augusto Mateus, economis-
ta e ex-ministro da Economia, “2018 vai 
ser um 2017 aumentado, continuará a 
haver uma oportunidade conjuntural 
fortíssima para o destino Portugal e 
uma procura turística a manter um 

Crescimento No próximo ano, o sector do turismo antecipa aumentos de 5% a 10%, que na área dos cruzeiros poderão elevar-se a 1

vai ser mais um ano de re
2018

ritmo de crescimento muito mais signi-
ficativo do que o da economia portugue-
sa”. Mas adverte que “não nos podemos 
entusiasmar excessivamente com as 
notícias do presente, precisamos de 
amparar esta tendência de crescimento 
da procura turística com uma oferta de 
maior valor, alargando a despesa média 
dos turistas e ganhando mais projeção 
internacional”.

Os empresários do sector já têm como 
certo que o turismo vai continuar a su-
bir no próximo ano. “Se nada de anóma-
lo acontecer, em 2018 vamos ter outra 
vez um grande ano de crescimento no 

turismo”, garante Francisco Calheiros, 
presidente da Confederação do Turis-
mo Português (CTP), adiantando que 
“as reservas que já temos para 2018 
dão-nos a indicação de fechar o ano com 
crescimentos entre 5% e 10%”.

A única dúvida é o ‘Brexit’

Os sinais positivos, segundo Francisco 
Calheiros, vêm da generalidade dos 
países emissores. “Temos os turistas 
brasileiros e os americanos a subir bas-
tante, devido às apostas da TAP, além de 
um grande aumento de turistas da Co-
reia do Sul, para não falar de mercados 
nossos tradicionais, como a Alemanha 
ou países do Benelux, cujas economias 
estão favoráveis”, exemplifica.

“A nossa única dúvida em 2018 é o 
mercado britânico e o que vai resultar 
do ‘Brexit’”, adverte o presidente da 
Confederação do Turismo, frisando 
tratar-se do mercado que é o principal 
alimentador de turistas externos em 
Portugal. Os turistas ingleses evidenci-
aram no país um aumento de 2,8% em 
dormidas nos primeiros nove meses, 
mas em setembro já tiveram uma que-
bra de 0,2%, tendência que se prevê es-
tender-se ao último trimestre. O Reino 
Unido acordou esta semana em pagar a 

chamada ‘conta de divórcio’ com a Uni-
ão Europeia de €100 mil milhões, mas 
ainda não são claras as consequências 
que vai gerar na indústria da aviação 
e da operação turística, que provavel-
mente só se ficarão a conhecer após a 
concretização do processo em março 
de 2019.

No sector da distribuição turística, as 
previsões para o próximo ano também 
estão em alta. “Estamos otimistas em 
relação a 2018, se não houver inciden-
tes de última hora que sempre afetam 
a marcação de viagens”, refere Pedro 
Costa Ferreira, presidente da Associ-
ação Portuguesa das Agências de Via-
gens e Turismo (APAVT).

Em 2017, as agências de viagens es-
tiveram em linha com “o crescimento 
do turismo evidenciado em Portugal”, 
e segundo o responsável da APAVT de-
verão fechar o ano com um aumento de 
receitas de 10%. “Não é razoável esperar 
outro salto tão grande em 2018, mas 
atingir crescimentos de 5% já seria uma 
boa notícia”, salienta Costa Ferreira. O 
crescimento esperado no próximo ano 
tanto abrange as viagens de estrangei-
ros a Portugal (segmento designado de 
incoming) como as de portugueses ao 
exterior (segmento de outgoing). “A 
confiança do consumidor é maior em 

Portugal, e está provado que, quando 
o consumo anima, uma das primeiras 
opções das pessoas vai para a compra 
de viagens, portanto é natural que con-
tinuemos em crescimento”, nota.

“Esperamos sobretudo que as agênci-
as de viagens possam fechar 2018 com 
balanços mais sólidos do que em 2017. 
Friso isto porque, apesar deste cresci-
mento, viemos de uma crise profunda 
que fragilizou a economia das empresas 
por anos consecutivos e estamos ainda 
em fase de recuperação”, sublinha o 
presidente da APAVT.

“Cuidado para não voltarmos  
ao sossego sem turistas em Lisboa”

Em particular no segmento de cruzei-
ros, o crescimento previsto em 2018 
a nível nacional ainda é mais expres-
sivo. “O consumo mantém-se sólido 
e podemos esperar no próximo ano 
crescimentos de 10% a 15%”, avança 
Francisco Teixeira, diretor-geral da 
Melair, empresa que representa em 
Portugal uma série de multinacionais 
de cruzeiros, como a Royal Caribbean, 
a Celebrity Cruises ou a Pullmantur.

Após anos sucessivos de quebras nos 
cruzeiros entre 2000 e 2014, o consumo 
deste tipo de viagens está agora em 

AS EXPORTAÇÕES 
TURÍSTICAS 
SUBIRAM  
PARA €11,57  
MIL MILHÕES  
ATÉ SETEMBRO, 
SEGUNDO O BANCO 
DE PORTUGAL

A passagem do ano na Madeira é um momento alto do turismo e prevê-se este ano mais concorrida. Há motivos para celebrar: as exportações geradas com o turismo subiram 19%. “É o maior crescimen
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var-se a 15%

cordes

curva ascendente. Segundo a Melair, 
2017 irá fechar com 46 mil passagei-
ros nacionais, que no ano passado se 
cifraram nos 40 mil, concentrando-se 
o grosso das vendas nos cruzeiros de 
proximidade e dentro da Europa.

Com o novo terminal de cruzeiros 
em Lisboa na zona de Santa Apolónia, 
inaugurado a 10 de novembro, abrem-
-se perspetivas de crescimento a uma 
escala maior nos próximos anos. “Lis-
boa foi colocada no mapa de cruzeiros 
como opção, e a tendência é passarmos 
a ser vistos com mais respeito por esta 
indústria”, salienta Francisco Teixeira.

Mas em 2017 também houve “acon-
tecimentos tristes”, e a “tragédia dos 
incêndios que afetou dramaticamente 
a Região Centro” foi um caso destacado 
no congresso da APAVT, que terminou 
a 25 de novembro em Macau. “A melhor 
maneira de ajudar é irmos passar férias 
e fazermos reuniões corporativas nesta 
região”, apelou Pedro Costa Ferreira.

Abrangendo um vasto território, a 
Região Centro cresceu 16% em dor-
midas, segundo os últimos dados de 
setembro, e prevê continuar em 2018 
com aumentos de dois dígitos. O salto 
que o turismo está a ter em Portugal 
também tem obrigado a ajustamentos 
rápidos. No caso de Lisboa, a operação 
turística diz estar a ressentir-se com as 
medidas cada vez mais restritivas à sua 
atividade impostas pela Câmara.

“Se não tivermos cuidado, voltare-
mos a ter sossego nas ruas de Lisboa. 
Mas daquele sossego assustador, que 
acompanha quem não pode sair à rua, 
com medo de ser assaltado, das dro-
gas e da prostituição”, enfatizou Pedro 
Costa Ferreira no último congresso de 
turismo, concluindo que “medidas ina-
dequadas podem fazer regressar às ruas 
de Lisboa tempos aos quais ninguém 
quererá voltar”.

cantunes@expresso.impresa.pt

NOVO TERMINAL  
DE CRUZEIROS  
DE LISBOA EM 
SANTA APOLÓNIA 
ABRE PERSPETIVAS 
DE CRESCIMENTO A 
OUTRA ESCALA NOS 
PRÓXIMOS ANOS

ior crescimento do século”, frisa a secretária de Estado do Turismo

Para Portugal ter crescimento 
económico, o turismo e as 
exportações devem crescer a um 
ritmo ainda maior nos próximos 
anos, adverte Augusto Mateus

Economia 
portuguesa 
precisa 
de mais 
turismo

“Portugal tem de gostar do turismo, o 
sector é essencial para a reinvenção do 
crescimento económico de que o país 
precisa e para isto correr bem”, enfa-
tizou Augusto Mateus, economista e 
ex-ministro da Economia, no congresso 
da Associação Portuguesa das Agências 
de Viagens e Turismo (APAVT), que de-
correu em Macau na semana passada.

Alertando para a necessidade de evi-
tar uma euforia excessiva com o recente 
crescimento do turismo, o economista 
defendeu que Portugal precisa de mais 
turismo, mas com o foco no aumento da 
sua cadeia de valor. Segundo Augusto 
Mateus, a recuperação económica de 
Portugal ainda é “tímida”, e o grande 
contributo aqui têm sido as exporta-
ções. “Estamos um pouco melhor do 
que durante a crise, mas devagar não 
se vai longe, temos de ir mais depressa”, 
avisou.

Sem o turismo, Portugal não teria 
conseguido a “maior correção económi-
ca dos últimos anos”, e em plena crise: 
o salto nas exportações. “O turismo foi 
decisivo no ajustamento económico de 
Portugal. Às viagens e ao turismo o país 
deve a resiliência do ajustamento eco-
nómico que suportou”, frisou Augusto 
Mateus, lembrando que “o contributo 
das viagens e turismo no saldo da ba-
lança externa passou de 2,8% para 4,6% 
entre 2007 e 2016, o que foi importan-
tíssimo”. Destacou ainda que “10% do 
consumo em Portugal já é de turistas e 
visitantes” e que “o grande contributo 
na dinamização da procura interna tem 
sido o turismo”.

“Para a economia portuguesa só há 
solução com uma participação mais 
forte e intensa na internacionalização”, 
sustentou Augusto Mateus. “Precisa-
mos de mais Portugal no mundo e tam-
bém de mais mundo em Portugal.”

Segundo um estudo da consultora 
Augusto Mateus & Associados sobre o 
valor económico da distribuição turísti-
ca em Portugal apresentado no último 
congresso da APAVT, as agências de 
viagens nacionais constituem um tecido 
com duas mil empresas (50% das quais 
com menos de cinco anos, revelando 
a alta capacidade do sector em atrair 
novas empresas), com 10 mil trabalha-
dores ao serviço (com remunerações 
globais de €183 mil milhões) e gerado-
ras de um volume de negócios anual de 
€2 mil milhões. Considerando o valor 
direto, indireto e induzido pela distri-
buição turística portuguesa, o montante 
atinge €3,246 mil milhões, o equiva-
lente a 18 vezes o Valor Acrescentado 
Bruto (VAB) gerado pela Autoeuropa, 
quatro vezes superior ao da Petrogal 
ou a mais de 75% de todo o grupo EDP. 
Segundo o estudo, o sector está muito 
acima da média nacional em criação de 
emprego e sobretudo em qualificação 
do pessoal (30% dos trabalhadores têm 
formação superior), tendo ainda eleva-
das perspetivas de geração de emprego 
nos próximos cinco anos.

O economista diz que o turismo foi 
essencial para tirar Portugal da crise

Com a 
oferta a 
crescer, já 
falta mão 
de obra

O turismo gerou 53 
mil postos de trabalho 
em 2017, continua 
empregador, mas alega 
faltar pessoal qualificado

O boom turístico em Portugal 
nos últimos anos também está 
a trazer as chamadas ‘dores de 
crescimento’. Depois de ter ge-
rado 53 mil novos empregos em 
2017, a dificuldade em arranjar 
trabalhadores qualificados é a 
“principal preocupação de mo-
mento” do sector do turismo, 
assumida desde restaurantes a 
hotéis “de todas as categorias 
e estrelas”, conforme foi en-
fatizado no último congresso 
da Associação da Hotelaria de 
Portugal (AHP), que decorreu 
este mês em Coimbra.

Segundo Ana Mendes Go-
dinho, secretária de Estado 
do Turismo, o sector foi ge-
rador de 70 mil novos postos 
de trabalho entre setembro 
de 2016 e setembro de 2017. E 
só este ano criou 53 mil novos 
empregos. Com a oferta hote-
leira a crescer em Portugal a 
ritmo acelerado (83 novos ho-
téis no país, totalizando 8 mil 
quartos, entre 2017 e 2018, 
segundo as contas da AHP), 
nem a rede das 12 escolas de 
hotelaria e turismo consegue 
dar vazão.

“As escolas de turismo nacio-
nais, que formam anualmente 
3 mil alunos, não têm capaci-
dade de alimentar a procura 
de turismo que neste momento 
existe no país”, sublinhou a se-
cretária de Estado do Turismo.

Atualmente, há 350 mil pes-
soas a trabalhar no turismo, e o 
aumento de emprego no sector 
foi de 18% no ano passado. Se-
gundo Ana Mendes Godinho, 
“há hoje um desafio enorme 
em Portugal ao nível da quali-
ficação dos trabalhadores, mas 
também dos salários”. Na pers-
petiva da secretária de Estado, 
“os trabalhadores do turismo 
também têm de ser mais bem 
pagos e ter melhores condi-
ções, os próprios empresários 
vão começar a ter noção disto 
se quiserem fixar as pessoas 
nas suas unidades e tendo em 
conta a grande mobilidade de 
emprego que está a haver neste 
sector”.

Hotéis com salários médios 
de €1035 em 14 meses

Para a Associação da Hotelaria 
de Portugal, “quando se fala em 
salários no alojamento e res-
tauração haveria que distinguir 
um e outro sector e, em par-
ticular, a hotelaria dentro do 
alojamento”, tendo em conta 
que, “manifestamente, não são 
os mesmos os níveis salariais 
dos trabalhadores nem as suas 
funções ou formação”.

Segundo a AHP, a média 
de salários paga pelos hotéis 
associados aos seus trabalha-
dores foi de €1035 mensais 
em 2016, remuneração que foi 
distribuída por 14 meses, sem 
incluir “subsídios, designa-
damente de alimentação, ou 
prémios sem carácter certo”. 
Frisando tratar-se de um mon-
tante que “ultrapassa em mui-
to o salário mínimo nacional”, 
a AHP garante que os hotéis 
associados têm contribuído 
para a “subida geral” das re-
munerações neste sector.

42,3
milhões de euros foi quanto 
gastaram por dia os turistas 
estrangeiros em Portugal até 
setembro de 2017, totalizando 
receitas de €11.569,82 
milhões, contabilizadas  
como exportações turísticas. 
No acumulado do ano,  
as receitas turísticas subiram 
19%, e só no mês de setembro 
deram um salto de 21%, 
segundo os últimos dados  
do Banco de Portugal

46,2
milhões de dormidas 
receberam os hotéis nacionais 
nos primeiros nove meses,  
o que representa um aumento 
de 7,2% face ao período 
homólogo do ano passado, 
segundo os últimos dados  
do Instituto Nacional  
de Estatística. Os proveitos  
da hotelaria cresceram  
a um ritmo duas vezes 
superior ao das dormidas, 
cifrado em 16,1%, totalizando 
€2,7 mil milhões. Comparando 
com o período homólogo  
de 2015, o crescimento dos 
proveitos hoteleiros é de 35%

17,1%
foi o crescimento  
das dormidas nos Açores  
até setembro de 2017,  
o maior evidenciado no país. 
Além dos Açores, também  
a Região Centro e o Alentejo 
se destacaram neste período 
com aumentos de dois dígitos 
(13,5% e 10,3% respetivamente)

45%
foi o aumento de turistas 
brasileiros em Portugal nos 
primeiros nove meses de 2017 
em comparação com o ano 
anterior. Até setembro, 
destacou-se ainda a subida de 
40% de turistas oriundos da 
China, de 31,4% dos Estados 
Unidos ou de 25,7% da Polónia

70
mil postos de trabalho foram 
criados no sector do turismo 
entre setembro de 2016  
e setembro de 2017, segundo 
dados da Secretaria de Estado 
do Turismo. Atualmente,  
há 350 mil pessoas a trabalhar 
no turismo

3,24
mil milhões de euros  
é o valor global (direto, 
indireto e induzido) do sector 
das agências de viagens  
a nível nacional, o que 
equivale a 18 vezes mais  
do que o Valor Acrescentado 
Bruto gerado pela 
Autoeuropa ou a quatro vezes 
mais do que o da Petrogal, 
segundo um estudo  
da consultora Augusto 
Mateus & Associados

2017 A FECHAR  
COM CHAVE DE OURO
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O 
Orçamento deve ser a 
expressão financeira 
anual da política e da 
estratégia do Governo 
para alcançar os 
objetivos económicos, 

financeiros e sociais que propõe 
aos cidadãos, espelhada no critério 
de distribuição das despesas e na 
definição e forma dos níveis de 
tributação.

Se este exercício for coerente 
todos estes elementos devem ser 
compatíveis com os objetivos e os 
caminhos para lá chegar.

O Orçamento para 2018 
surpreende pelas contradições 
entre finalidades e meios.

Defende-se o crescimento 
económico, mas agravam-se 
impostos sobre as empresas com 
lucros considerados elevados 
e sobre os jovens licenciados e 
empreendedores, esclarecendo 
as dúvidas dos que pensavam 
regressar ou dos que hesitam em 
sair, e complica-se a legislação 
sobre atividades relacionadas com 
o turismo.

A recuperação do interior do 
país não espera apenas que os 
prejuízos sejam ressarcidos, mas 
que o futuro tenha uma esperança 
que não se vê no Orçamento.

A seca, que não é um tema 
recente e muito menos 
esporádico, não entra nas contas 
porque isso é futuro.

As medidas soltas e claramente 
não ponderadas, e por vezes nem 
orçamentadas, porque os encargos 
são de orçamentos posteriores, 
retratam a luta entre diferentes 
protagonistas que se querem 
afirmar em simultâneo, como se 
o Orçamento fosse um panfleto 
político.

O que parece é um puzzle 
difícil de ler, porque as peças não 
encaixam.

Puzzle 
orçamental

As medidas soltas e não 
ponderadas retratam 
a luta entre diferentes 
protagonistas como se 
o Orçamento fosse um 
panfleto político

> Francisco Farrás  
é o novo  
diretor-geral  
ibérico  
do Grupo  
Avis  
Budget  
E36

> Dicas Profissões 
do futuro e as suas 
competências E36

134,5 MIL PESSOAS  
NO DESEMPREGO HÁ 
MAIS DE TRÊS ANOS 
Mais de 30% dos 
desempregados em 
Portugal procuram 
trabalho, sem sucesso, 
há mais de três anos. 
Destas pessoas, quase 
duas em cada três têm, 
no máximo, o 9º ano 
de escolaridade. Estes 
desempregados estão 
no fim da fila para 
serem contratados E30

Cláudia  
Goya deixa  
a PT no início 
do ano E13

Investimento 
na agricultura 
soma €2,4 mil 
milhões E12
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O que o Orçamento muda 
na sua vida em 2018 E6

E8

Empresa 
pública da 
floresta já 
existe e está 
em Lisboa

Chama-se Lazer e 
Floresta, é detida a 100% 
pela Parpública e vai ter 
um impacto orçamental  
de €5 milhões em 2018 E12

Turismo  
vai crescer 
5% a 10% 
em 2018

> Exportações turísticas  
em 2017 subiram 19% e irão 
continuar a bater recordes  
> Sector criou 53 mil empregos  
e sente falta de mão de obra E20
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é ter mais futuro
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Miguel Albuquerque reagiu,
ontem, às declarações do ad-
ministrador da TAP sobre as

tarifas aéreas para a Madeira, di-
zendo que as suas palavras “são
um absurdo e nem sequer mere-
cem comentários”.

Refira-se que Diogo Lacerda
considerou, recentemente, as
queixas dos madeirenses em re-
lação à política de preços da com-
panhia de um “entretenimento”
sazonal, tendo as suas palavras
desencadeado várias críticas entre

os madeirenses.
O comentário de Miguel Albu-

querque surgiu, ontem, momen-
tos depois de Diogo Lacerda ter
emitido um comunicado a escla-
recer as suas declarações, profe-
ridas em Macau no âmbito do

Congresso Nacional das Agências
de Viagens e Turismo (APAVT),
sublinhado que “em circunstância
alguma ousaria incorrer em qual-
quer forma de desconsideração
da Madeira e dos concidadãos
madeirenses, que seria indevida

e injustificada”. Lacerda esclare-
ceu que aquilo que queria dizer
é que a ideia dos preços elevados
é um “erro de análise”, que “acaba
por ser um modo de distração
sobre as causas reais”. JM
Susy Lobato

Albuquerque reage depois do administrador da TAP ter dito que queixas dos madeirenses são “entretenimento sazonal”

Declarações de Diogo Lacerda “são um absurdo”
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Administrador da TAP 
nega "desconsideração" 

DIOGO LACERDA 
MACHADO 
ESCLARECE 
DECLARAÇÕES QUE 
PRESTOU EM MACAU 

O administrador não executivo 
da TAP, Diogo Lacerda Macha-
do, disse o que quis, ouviu o que 
não quis e ao terceiro dia tentou 
desculpar-se, considerando que 
as suas declarações alusivas ao 
"entretenimento" dos madei-
renses sempre que se queixam 
dos preços praticado pela com-
panhia aérea não representam 
"qualquer forma de desconside-
ração da Madeira". 

"Em circunstância alguma ou-
saria incorrer em qualquer forma 
de desconsideração da Madeira e 
dos concidadãos madeirenses, 
que seria indevida e injustifica-
da", referiu ontem Diogo Lacerda 
Machado numa declaração escri-
ta, a propósito da polémica gera-
da na Região por declarações suas 
em Macau, no sábado passado. 

Quando questionado pelo 
DIARIO à margem do 43.° Con-
gresso Nacional da Associação 
Portuguesa das Agências de Via-
gens e Turismo (APAVT) sobre 
os preços excessivos praticados 
pela TAP, Lacerda Machado 
afirmou que "os madeirenses, 
todos os anos pelo Natal e pelo 
Ano Novo e aí pelo mês de Ju-
nho, têm uma espécie de entre-
tenimento ideal que é queixar-
se da TAP". "De quem mais é 
que se poderiam queixar? Não 
os vejo a queixar-se da easyJet, 
que também carrega nas tarifas 
quando a procura ultrapassa lar-
gamente a oferta", acrescentou, 
conforme demos conta na nossa 
edição de domingo. 

Diogo Lacerda Machado resu-
me os reparos que as suas decla-
rações sobre tarifas aéreas na  

Madeira provocaram a uma "in-
desejada controvérsia". Daí en-
tender "dever esclarecer que o 
sentido original e sério dessas 
declarações foi o de afirmar que 
a imputação que, por generali-
zação precipitada, é feita à TAP 
das causas de exigência de tari-
fas elevadas em certas épocas do 
ano é um erro de análise". Ou 
seja, Lacerda Machado tenta 
responsabilizar o DIÁRIO pelas 
interpretações e tom das suas 
eloquentes declarações. 

O administrador também 
adianta que, "por assim ser, aca-
ba por ser um modo de distração 
sobre as causas reais, que, como 
expressamente referido nas de-
clarações, devem ser procuradas 
no contexto da existência de um 
mercado e da especialidade do 
transporte aéreo de e para re-
giões arquipelágicas". 

As declarações de Diogo Lacer-
da Machado foram consideradas 
"inaceitáveis" pelo líder do PS-
Madeira, bem como pelo grupo 
parlamentar do PSD/Madeira 
que anunciou ter entregue no 
parlamento regional um voto de 
protesto a propósito. 

Quem é esse Lacerda? 
Miguel Albuquerque também 

se pronunciou ontem sobre a de-
claração que gerou mais polémica 
considerando ser "tão absurda 
que nem merece comentário". 

À margem da visita efectuada 
ao Infantário da Ribeira Brava 
`O Balão', o presidente do Go-
verno Regional desvalorizou as 
declarações do administrador 
não executivo da TAP embora 
entenda que seria importante os 
residentes se pronunciarem so-
bre essas declarações. 

"Pergunte aos madeirenses, aos 
porto-santenses e aos residentes 
o que é que acham sobre essas pa-
lavras. Isso não tem comentário, é 
tão absurdo que nem merece co-
mentário. Nem sequer sei quem é 
esse Diogo Lacerda", referiu. Página 26
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Centro de Portugal é o destino 
preferido das agências de viagens 
O Centro de Portugal foi 
a região de turismo eleita 
pela Associação Portuguesa 
de Agências de Viagens e 
Turismo (APAVT) para ser 
o "destino preferido" em 
2018. A escolha, anunciada 
na passada sexta feira, em 
Macau, junta-se à distinção 
revelada no dia anterior 
pela Bolsa de Turismo de 
Lisboa, que honrou igual-
mente o Centro de Portu-
gal como "destino convida-
do" da feira em 2018. 

Esta é a primeira vez 
que uma região de turis-
mo é reeleita pela APAVT 
como destino preferido, 
depois de o mesmo ter já 
acontecido em 2017. Pedro 
Machado, presidente do 
Turismo Centro de Por-
tugal, congratula-se com 
esta distinção inédita. "Re-
afirmar esta confiança para 
2018 é não apenas um 
estimulo para a nossa re- 

gião, como é seguramente 
um sentimento partilha-
do por todos os empre-
sários do Centro de Por-
tugal. Quero por isso 
manifestar o apreço pela 
confiança que a APAVT 
nos dá enquanto destino, 
para construirmos um 
ano de 2018 muito mais 
promissor, e seguramente 
com muito mais esperan-
ça da que terminamos 2017. 
Já tínhamos sentido esta 
confiança ao sermos o des-
tino nacional convidado da 
BTL 2018. O que significa 
que a solidariedade não se 
proclama, pratica-se. E nós 
queremos aqui deixar viva-
mente um abraço caloroso 
pela amizade, pela solida-
riedade, mas também pela 
confiança, neste ano que 
vamos inicia?', sublinhou. 

A distinção "destino 
preferido" da APAVT prevê 
uma colaboração próxima  

entre as duas entidades ao 
longo do ano. Entre outras 
iniciativas, a designação 
"Turismo Centro Portugal: 
Destino Preferido da APA-
VT" aparecerá em todo 
o estacionário e em todo 
o material informativo 
publicado pela APAVT, 
assim como em apresen-
tações que realize em se-
minários, congressos ou 
outros eventos. Da mes-
ma forma, o TCP poderá 
identificar-se com a mes-
ma designação em todo 
o material informativo e 
promocional, incluindo na 
sua publicidade. Esta par-
ceria permite, ainda, faci-
litar o estabelecimento de 
contactos com os agentes 
de viagens e operadores 
turísticos associados da 
APAVT e distribuir a todos 
os associados material in-
formativo e promocional 
do destino. 
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FACTOS DA SEMANA
Condeixa atribui bolsas a universitários

A Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, como é 
habitual, vai atribuir bolsas de estudo aos alunos univer-
sitários do concelho, cujos agregados familiares tenham 

pré-escolar até ao ensino superior, disponibilizamos um 

-

-

“Alta” de Coimbra: empreitada
vai ser sujeita a novo concurso

agora pelo valor base de 642 610 euros (mais IVA) e com 

-

de Coimbra agiram em conformidade e procederam a uma 

-

água, drenagem residual doméstica e pluvial, de eletricidade 

-

CMC destina quase três milhões
de euros a Jogos Universitários 

A Câmara Municipal de Coimbra (CMC) deliberou, 

-

-

-

-

Agricultores querem ser apoiados

distrito de Coimbra afectados pelos incêndios de 15 de 

-

Restauração da “Baixa” une-se para a “Festa do Galo”
-

-

-
A iniciativa gastronómica da APBC 
une 41 restaurantes na promoção 

de pratos de galo, galinha ou frango

-

Fundo americano financia estudo da UC
sobre a doença de Machado-Joseph

sexta-feira (24), um protocolo de mecenato com o fundo 

-
-

cinco anos, com o fundo americano a atribuir uma verba 

-

de potenciais terapias, em busca de uma cura para esta 

Banco Alimentar promove nova campanha 
de recolha de alimentos 

todos os super e hipermercados durante sábado e domingo, 

pouco de tempo a esta causa e voluntariar-se para ajudar, 

Região Centro é a convidado da BTL

anunciada em Macau numa conferência de imprensa, 

-

-

-

UC promove congresso internacional
de “Jornalismo e Espaço Público”

-

-
-

-
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uma grande oportunidade
para que a nossa presen-
ça na BTL assente sobre-
tudo em experiências e
em produtos. Podemos
ter a experiência do Pa-
trimónio Cultural, como é
o caso dos Lugares do
Património Mundial no
Centro, que lançámos re-
centemente. O Património
da UNESCO é um capital
da região Centro que é re-
conhecido mundialmente
e que hoje apresenta um
crescimento muito signi-
ficativo. Podemos apostar
em experiências, como
os desportos de deslize,
muito em particular o surf
e o wakeboard, em que o
Centro de Portugal assu-
me hoje claramente um
papel liderante na oferta
do país. Apostamos tam-
bém em outro dos nossos
produtos-âncora, o turis-
mo de saúde e bem-estar
e o turismo médico. So-
mos também um destino
que faz uma ligação per-
feita entre a serra e o mar,
sem perder a sua identi-
dade e que permite criar
visitas turísticas para dois,
três e mais dias. E apos-
tamos, naturalmente, no
Turismo Religioso, que
tem uma tendência de
crescimento sobretudo no
caso da Ásia, em merca-
dos como a Coreia do Sul,
o Vietname, as Filipinas,
Macau e China. Temos de
aproveitar, dentro daquilo
que é o espaço de inter-
venção da feira, essa di-
mensão que o Centro tem
para a
internacionalização. A
Bolsa de Turismo de Lis-
boa representa uma opor-
tunidade para tudo isto”,
concluiu Pedro Machado.

A conferência de im-
prensa pode ser ouvida e
descarregada, na íntegra,
em http://bit.ly/2B7Ju7W
Turismo do Centro de Por-
tugal

Turismo Centro de
Portugal ƒw +351 234 420
760 Rua João Mendonça,
8 ƒ§ +351 234 428 326
3800 – 200 Aveiro ƒ¨
geral@turismodocentro.pt
www.turismodocentro.pt

CENTRO DE
PORTUGAL. A BTL É
A MAIOR MONTRA E
O MAIOR EVENTO DE

PROMOÇÃO
TURÍSTICA A NÍVEL

NACIONAL,
ENQUANTO FEIRA”.

Uma presença tão im-
portante na BTL vai ajudar
à estratégia definida para
a região. “Nós precisamos
urgentemente de mudar a
perceção, muito em par-
ticular no mercado inter-
no, de que o destino Cen-
tro de Portugal foi todo
atingido e que não reúne
condições para a fruição
turística. A nossa grande
prioridade está a ser tra-
balharmos para mudar
essa perceção. Quere-
mos aproveitar a
mediatização que vai de-
correr por ocasião da BTL
para dizer ao mercado
nacional que o Centro de
Portugal foi atingido, mas
continua com
infraestruturas, com equi-
pamento, com oferta e
com produto que estão em
perfeitas condições para
que a região possa conti-
nuar a afirmar-se como
um destino turístico”, ex-
plicou Pedro Machado.

A estratégia passa por
mostrar que a região tem
muito mais para oferecer
do que apenas o produto
natureza. “A oferta inte-
grada do Centro de Portu-
gal não se confina a um
ou dois produtos turísti-
cos. Tem verdadeiramen-
te uma panóplia de produ-
tos turísticos, que nos
permite chegar a vários
públicos e podermos tra-
balhar com vários merca-
dos em simultâneo. Essa
diferenciação é uma van-
tagem competitiva em re-
lação a destinos mais
massificados”, continuou.

Até porque o Centro de
Portugal é uma marca que
chega cada vez longe, gra-
ças à diversidade das
suas experiências e pro-
dutos. “O ano de 2018,
até por força daquilo que
aconteceu em 2017, é

justificou Fátima Vila Mai-
or. Além disso, acrescen-
tou, “é um destino com
uma oferta enorme e mui-
to diversificada. Indepen-
dentemente da excelente
oferta dos outros desti-
nos, o Centro de Portugal
é aquele que tem uma
maior oferta, que nunca se
vai esgotar”.

Com esta escolha, o
Centro de Portugal garan-
te um lugar de destaque
na BTL e não só. Pela ci-
dade de Lisboa, no perío-
do que antecede a Feira,
a região vai ter uma pre-
sença forte e muito visível,
com campanhas de pro-
moção.

A conferência de im-
prensa contou com as pre-
senças de Paulo Brehm,
da APAVT, e Pedro Ma-
chado, Ribau Esteves e
Jorge Loureiro, todos ele-
mentos da direção do Tu-
rismo Centro de Portugal.

Pedro Machado come-
çou por destacar a impor-
tância desta distinção
para o Turismo do Centro:
“A presença na Bolsa de
Turismo de Lisboa é mui-
to importante para qual-
quer região e também
para o Turismo Turismo
do Centro de Portugal

Turismo Centro de
Portugal ƒw +351 234 420
760 Rua João Mendonça,
8 ƒ§ +351 234 428 326
3800 – 200 Aveiro ƒ¨
geral@turismodocentro.pt
www.turismodocentro.pt

Anúncio foi feito em
Macau, no Congresso da
APAVT. Pedro Machado
considera que escolha vai
ajudar a mostrar que o
Centro de Portugal foi atin-
gido, mas continua com
excelentes condições
para receber turistas de
todo o mundo.

O Centro de Portugal
foi escolhido como desti-
no convidado da BTL –
Bolsa de Turismo de Lis-
boa em 2018. Uma distin-
ção extremamente impor-
tante para a região, anun-
ciada hoje em Macau
numa conferência de im-
prensa, à margem do 43.º
Congresso Nacional da
Associação Portuguesa
das Agências de Viagens
e Turismo (APAVT).

“Em 2018, o destino
convidado da BTL vai ser
o Centro de Portugal. Há
um conjunto de situações
que aconteceram este ano
e que fazem todo o senti-
do para esta escolha”, fri-
sou a Diretora de Coorde-
nação de Exposições na
Feira Internacional de Lis-
boa (FIL) e responsável
pela BTL, Fátima Vila
Maior. “Face aos desas-
tres que ocorreram”, o
Centro de Portugal “é um
destino que já deu provas
de que tem uma capaci-
dade muito grande de se
renovar. Houve um grande
mediatismo e nós quere-
mos que esse
mediatismo seja transpor-
tado para o ano de 2018”,

 ESCOLHA DO CENTRO DE PORTUGAL
COMO DESTINO CONVIDADO DA BTL 2018

É “OPORTUNIDADE PARA A REGIÃO”
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btl

O Centro de Portugal foi 
escolhido como destino 
convidado da BTL – Bolsa 
de Turismo de Lisboa 
em 2018. Uma distinção 
extremamente importante 
para a região, anunciada hoje 
em Macau numa conferência 
de imprensa, à margem do 
43.º Congresso Nacional 
da Associação Portuguesa 
das Agências de Viagens e 
Turismo (APAVT).
“Em 2018, o destino 
convidado da BTL vai ser o 
Centro de Portugal. Há um 
conjunto de situações que 
aconteceram este ano e que 
fazem todo o sentido para esta 
escolha”, frisou a Diretora de 
Coordenação de Exposições na 
Feira Internacional de Lisboa 
(FIL) e responsável pela BTL, 
Fátima Vila Maior. “Face aos 
desastres que ocorreram”, 
o Centro de Portugal “é um 
destino que já deu provas 
de que tem uma capacidade 
muito grande de se renovar. 
Houve um grande mediatismo 
e nós queremos que esse 
mediatismo seja transportado 
para o ano de 2018”, justificou 
Fátima Vila Maior. Além 
disso, acrescentou, “é um 
destino com uma oferta 
enorme e muito diversificada. 
Independentemente da 
excelente oferta dos outros 

destinos, o Centro de Portugal 
é aquele que tem uma maior 
oferta, que nunca se vai 
esgotar”.
A conferência de imprensa 
contou com as presenças de 
Paulo Brehm, da APAVT, 
e Pedro Machado, Ribau 
Esteves e Jorge Loureiro, 
todos elementos da direção do 
Turismo Centro de Portugal.
Pedro Machado começou por 
destacar a importância desta 
distinção para o Turismo do 
Centro: “A presença na Bolsa 
de Turismo de Lisboa é muito 
importante para qualquer 
região e também para o 
Turismo Centro de Portugal. 
A BTL é a maior montra e o 
maior evento de promoção 
turística a nível nacional, 
enquanto feira”.
Uma presença tão importante 
na BTL vai ajudar à estratégia 

definida para a região. “Nós 
precisamos urgentemente de 
mudar a perceção, muito em 
particular no mercado interno, 
de que o destino Centro de 
Portugal foi todo atingido 
e que não reúne condições 
para a fruição turística. A 
nossa grande prioridade está 
a ser trabalharmos para mudar 
essa perceção. Queremos 
aproveitar a mediatização que 
vai decorrer por ocasião da 
BTL para dizer ao mercado 
nacional que o Centro de 
Portugal foi atingido, mas 
continua com infraestruturas, 
com equipamento, com oferta 
e com produto que estão em 
perfeitas condições para que 
a região possa continuar a 
afirmar-se como um destino 
turístico”, explicou Pedro 
Machado. 

Escolha do Centro de Portugal 
como destino convidado 
da BTL 2018
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Administrador da TAP recusa ter "desconsiderado" a Madeira
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Wed, 29 Nov 2017 12:16:06 +0100
 
O administrador não executivo da TAP Diogo Lacerda Machado afirmou hoje que as suas declarações
sobre o "entretenimento" dos madeirenses de se queixarem da transportadora nesta altura do ano não
representam "qualquer forma de desconsideração da Madeira".
 
"Em circunstância alguma ousaria incorrer em qualquer forma de desconsideração da Madeira e dos
concidadãos madeirenses, que seria indevida e injustificada", refere Diogo Lacerda Machado numa
declaração escrita enviada à agência Lusa, a propósito da polémica gerada na região por declarações
suas em Macau, no fim de semana passado.
 
O administrador participou num debate promovido no âmbito do 43.º Congresso Nacional da
Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), onde afirmou que "os
madeirenses, todos os anos pelo Natal e pelo Ano Novo e aí pelo mês de junho, têm uma espécie de
entretenimento ideal que é queixar-se da TAP".
 
"De quem mais é que se poderiam queixar? Não os vejo a queixar-se da easyJet, que também carrega
nas tarifas quando a procura ultrapassa largamente a oferta", acrescentou
 
Em causa estão os preços das ligações aéreas entre o continente português e a Madeira nos períodos
classificado como 'de pico', como o Natal, o Fim do Ano e a Páscoa.
 
Na nota enviada hoje à Lusa, Diogo Lacerda Machado escreve: "A propósito da indesejada
controvérsia suscitada sobre declarações que fiz sobre tarifas aéreas na Madeira, entendo dever
esclarecer que o sentido original e sério dessas declarações foi o de afirmar que a imputação que, por
generalização precipitada, é feita à TAP das causas de exigência de tarifas elevadas em certas épocas
do ano é um erro de análise".
 
O administrador adianta que, "por assim ser, acaba por ser um modo de distração sobre as causas
reais, que, como expressamente referido nas declarações, devem ser procuradas no contexto da
existência de um mercado e da especialidade do transporte aéreo de e para regiões arquipelágicas".
 
As declarações de Diogo Lacerda Machado foram consideradas "inaceitáveis" pelo líder do PS/Madeira,
Carlos Pereira.
 
O presidente dos socialistas madeirenses opinou, em comunicado, que as afirmações são mais do que
"um 'lapsus linguae'", constituindo "uma tremenda desconsideração e falta de respeito que deve ser
corrigida o quanto antes".
 
Por seu turno, o grupo parlamentar do PSD/Madeira anunciou ter entregado no parlamento regional
um voto de protesto, no qual também classifica estas declarações como "inaceitáveis por parte de um
administrador da TAP Air Portugal nomeado pelo Governo da República e amigo pessoal e de confiança
do primeiro-ministro".
 
O texto refere ainda que a "ofensiva" afirmação de Diogo Lacerda Machado "não foi contrariada" por
António Costa, pelo ministro da tutela ou pelo Conselho de Administração da transportadora, o que
"apenas revela a ideia e a postura de desprezo que a TAP tem pela Madeira e pelos madeirenses".
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O PSD propõe que a Assembleia Legislativa da Madeira manifeste "o seu mais veemente protesto pela
total falta de respeito pelos madeirenses manifestada pela administração da TAP, em especial pelo Dr.
Diogo Lacerda Machado, o que revela um posicionamento lesivo, em primeiro lugar dos madeirenses
[...], e do atual Governo da República e do primeiro-ministro no cumprimento das suas obrigações do
Estado".
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Administrador da TAP nega ter manifestado "desconsideração" pela Madeira
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29 Nov 2017
 
Diogo Lacerda Machado esclarece declarações prestadas ao DIÁRIO em Macau
 
O administrador não executivo da TAP, Diogo Lacerda Machado, disse o que quis, ouviu o que não quis
e ao terceiro dia tentou desculpar-se, considerando que as suas declarações sobre o "entretenimento"
dos madeirenses sempre que se queixam da transportadora não representam "qualquer forma de
desconsideração da Madeira"."Em circunstância alguma ousaria incorrer em qualquer forma de
desconsideração da Madeira e dos concidadãos madeirenses, que seria indevida e injustificada", refere
Diogo Lacerda Machado numa declaração escrita, enviada primeiro à agência Lusa e a outros jornais, e
apenas às 11h30 ao DIÁRIO, a propósito da polémica gerada na Região por declarações suas em
Macau, no sábado passado.Quando questionado pelo DIÁRIO  à margem do 43.º Congresso Nacional
da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) sobre os preços excessivos
praticados pela TAP, Lacerda Machado afirmou que "os madeirenses, todos os anos pelo Natal e pelo
Ano Novo e aí pelo mês de Junho, têm uma espécie de entretenimento ideal que é queixar-se da TAP".
"De quem mais é que se poderiam queixar? Não os vejo a queixar-se da easyJet, que também carrega
nas tarifas quando a procura ultrapassa largamente a oferta", acrescentou, conforme demos conta na
nossa edição de domingo.Diogo Lacerda Machado resume os reparos que as suas declarações sobre
tarifas aéreas na Madeira provocaram a uma "indesejada controvérsia". Daí entender "dever
esclarecer que o sentido original e sério dessas declarações foi o de afirmar que a imputação que, por
generalização precipitada, é feita à TAP das causas de exigência de tarifas elevadas em certas épocas
do ano é um erro de análise". Ou seja, Lacerda Machado tenta responsabilizar o DIÁRIO pelas
interpretações e tom das suas eloquentes declarações.O administrador também adianta que, "por
assim ser, acaba por ser um modo de distração sobre as causas reais, que, como expressamente
referido nas declarações, devem ser procuradas no contexto da existência de um mercado e da
especialidade do transporte aéreo de e para regiões arquipelágicas".As declarações de Diogo Lacerda
Machado foram consideradas "inaceitáveis" pelo líder do PS-Madeira; o grupo parlamentar do
PSD/Madeira anunciou ter entregue no parlamento regional um voto de protesto, no qual também
classifica as declarações como "inaceitáveis".
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Lacerda Machado recusa ter manifestado "desconsideração" pela Madeira
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29 de Novembro de 2017, 13:50
 
O administrador não executivo da TAP Diogo Lacerda Machado afirmou hoje que as suas declarações
sobre o "entretenimento" dos madeirenses de se queixarem da transportadora nesta altura do ano não
representam "qualquer forma de desconsideração da Madeira".
 
Foto
    
     
  
 
     
     Manuel Roberto
 
"Em circunstância alguma ousaria incorrer em qualquer forma de desconsideração da Madeira e dos
concidadãos madeirenses, que seria indevida e injustificada", refere Diogo Lacerda Machado numa
declaração escrita enviada à agência Lusa, a propósito da polémica gerada na região por declarações
suas em Macau, no fim-de-semana passado.
 
O administrador participou num debate promovido no âmbito do 43.º Congresso Nacional da
Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), onde afirmou que "os
madeirenses, todos os anos pelo Natal e pelo Ano Novo e aí pelo mês de Junho, têm uma espécie de
entretenimento ideal que é queixar-se da TAP".
   
       
      
      
      EasyJet ameaça abandonar linha da Madeira
 
"De quem mais é que se poderiam queixar? Não os vejo a queixar-se da Easyjet, que também carrega
nas tarifas quando a procura ultrapassa largamente a oferta", acrescentou
 
Em causa estão os preços das ligações aéreas entre o continente português e a Madeira nos períodos
classificado como 'de pico', como o Natal, o Fim do Ano e a Páscoa.
 
Na nota enviada hoje à Lusa, Diogo Lacerda Machado escreve: "A propósito da indesejada
controvérsia suscitada sobre declarações que fiz sobre tarifas aéreas na Madeira, entendo dever
esclarecer que o sentido original e sério dessas declarações foi o de afirmar que a imputação que, por
generalização precipitada, é feita à TAP das causas de exigência de tarifas elevadas em certas épocas
do ano é um erro de análise".
 
O administrador adianta que, "por assim ser, acaba por ser um modo de distracção sobre as causas
reais, que, como expressamente referido nas declarações, devem ser procuradas no contexto da
existência de um mercado e da especialidade do transporte aéreo de e para regiões arquipelágicas".
 
As declarações de Diogo Lacerda Machado foram consideradas "inaceitáveis" pelo líder do PS/Madeira,
Carlos Pereira.
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O presidente dos socialistas madeirenses opinou, em comunicado, que as afirmações são mais do que
"um 'lapsus linguae'", constituindo "uma tremenda desconsideração e falta de respeito que deve ser
corrigida o quanto antes".
 
Por seu turno, o grupo parlamentar do PSD/Madeira anunciou ter entregado no parlamento regional
um voto de protesto, no qual também classifica estas declarações como "inaceitáveis por parte de um
administrador da TAP Air Portugal nomeado pelo Governo da República e amigo pessoal e de confiança
do primeiro-ministro".
 
O texto refere ainda que a "ofensiva" afirmação de Diogo Lacerda Machado "não foi contrariada" por
António Costa, pelo ministro da tutela ou pelo Conselho de Administração da transportadora, o que
"apenas revela a ideia e a postura de desprezo que a TAP tem pela Madeira e pelos madeirenses".
 
Lusa
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Administrador da TAP recusa ter "desconsiderado" a Madeira
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PolíticaDiogo Lacerda Machado justifica declarações em Macau, no fim de semana passado, onde
afirmou que "os madeirenses, todos os anos pelo Natal e pelo Ano Novo e aí pelo mês de junho, têm
uma espécie de entretenimento ideal que é queixar-se da TAP"
 
| Publicado 29 Nov, 2017, 12:09
 
O administrador não executivo da TAP, Diogo Lacerda Machado. © LUSA
 
O administrador não executivo da TAP, Diogo Lacerda Machado, afirmou hoje que as suas declarações
sobre o "entretenimento" dos madeirenses de se queixarem da transportadora nesta altura do ano não
representam "qualquer forma de desconsideração da Madeira".
"Em circunstância alguma ousaria incorrer em qualquer forma de desconsideração da Madeira e dos
concidadãos madeirenses, que seria indevida e injustificada", refere Diogo Lacerda Machado numa
declaração escrita enviada à agência Lusa, a propósito da polémica gerada na região por declarações
suas em Macau, no fim de semana passado.
 
O administrador participou num debate promovido no âmbito do 43.º Congresso Nacional da
Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), onde afirmou que "os
madeirenses, todos os anos pelo Natal e pelo Ano Novo e aí pelo mês de junho, têm uma espécie de
entretenimento ideal que é queixar-se da TAP".
 
"De quem mais é que se poderiam queixar? Não os vejo a queixar-se da easyJet, que também carrega
nas tarifas quando a procura ultrapassa largamente a oferta", acrescentou.
 
Em causa estão os preços das ligações aéreas entre o continente português e a Madeira nos períodos
classificado como 'de pico', como o Natal, o Fim do Ano e a Páscoa.
 
Na nota enviada hoje à Lusa, Diogo Lacerda Machado escreve: "A propósito da indesejada
controvérsia suscitada sobre declarações que fiz sobre tarifas aéreas na Madeira, entendo dever
esclarecer que o sentido original e sério dessas declarações foi o de afirmar que a imputação que, por
generalização precipitada, é feita à TAP das causas de exigência de tarifas elevadas em certas épocas
do ano é um erro de análise".
 
O administrador adianta que, "por assim ser, acaba por ser um modo de distração sobre as causas
reais, que, como expressamente referido nas declarações, devem ser procuradas no contexto da
existência de um mercado e da especialidade do transporte aéreo de e para regiões arquipelágicas".
 
As declarações de Diogo Lacerda Machado foram consideradas "inaceitáveis" pelo líder do PS/Madeira,
Carlos Pereira.
 
O presidente dos socialistas madeirenses opinou, em comunicado, que as afirmações são mais do que
"um 'lapsus linguae'", constituindo "uma tremenda desconsideração e falta de respeito que deve ser
corrigida o quanto antes".
 
Por seu turno, o grupo parlamentar do PSD/Madeira anunciou ter entregado no parlamento regional
um voto de protesto, no qual também classifica estas declarações como "inaceitáveis por parte de um
administrador da TAP Air Portugal nomeado pelo Governo da República e amigo pessoal e de confiança
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do primeiro-ministro".
 
O texto refere ainda que a "ofensiva" afirmação de Diogo Lacerda Machado "não foi contrariada" por
António Costa, pelo ministro da tutela ou pelo Conselho de Administração da transportadora, o que
"apenas revela a ideia e a postura de desprezo que a TAP tem pela Madeira e pelos madeirenses".
 
O PSD propõe que a Assembleia Legislativa da Madeira manifeste "o seu mais veemente protesto pela
total falta de respeito pelos madeirenses manifestada pela administração da TAP, em especial pelo Dr.
Diogo Lacerda Machado, o que revela um posicionamento lesivo, em primeiro lugar dos madeirenses
[.], e do atual Governo da República e do primeiro-ministro no cumprimento das suas obrigações do
Estado".
 
LUSA
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O sector das agências de viagens não deve pedir mas exigir respeito
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Baseado em dados publicados num estudo da AMA/EY (Augusto Mateus e Associados/Ernest & Young),
que afirma, entre outras conclusões, que o sector das agências de viagens representa, em valor
directo, indirecto e induzido, 3.242 milhões de euros, cerca de 2,1% do Produto Interno Bruto (PIB)
nacional, Pedro Costa Ferreira explicou que o sector, que representa cerca de 2,1% do PIB nacional,
não deve pedir, mas exigir, respeito. Declarações proferidas pelo presidente da Associação Portuguesa
das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) na sua intervenção aquando do encerramento do 43º
Congresso Nacional da APAVT que se realizou recentemente em Macau e que contou com a presença
de mais de 700 congressistas, sendo 650 portugueses, de todas as áreas do sector do Turismo.
 
Pedro Costa Ferreira salientou ainda que um sector que atrai mais novas empresas do que a média da
economia nacional, um sector que cresce nos últimos quatro anos mais do que a economia nacional,
um sector que tem uma dimensão média das empresas superior à média da economia nacional ,um
sector que contrata pessoal mais qualificado do que a média do sector, e do que a média da economia
nacional, um sector que cresceu nos últimos quatro anos, mais do que a economia portuguesa no seu
todo, um sector que representa, em valor directo, indirecto e induzido, 3.242 milhões de euros, cerca
de 2,1% do PIB nacional, é um sector que não deve pedir respeito, é um sector que tem de exigir
respeito
 
- Somos, pois, uma comunidade de empresas com saúde, crescimento recente e a pensar o futuro,
disse ainda Pedro Costa Ferreira.
 
Segundo o estudo da AMA/EY, apresentado pela directora executiva da Unidade EY-AM&A, Sandra
Primitivo, os 3.242 milhões de euros que o sector das agências de viagens representa, em valor
directo, indirecto e induzido, é cerca de 18 vezes o Valor Acrescentado Bruto (VAB) - resultado final da
actividade produtiva no decurso de um período determinado - da Autoeuropa e cerca de 75% do VAB
de todo o Grupo EDP.
 
Novembro 29, 2017
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Centro de Portugal é o destino convidado da BTL´2018
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O Centro de Portugal foi escolhido como destino convidado da BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa em
2018.
 
Uma distinção extremamente importante para a região, anunciada recentemente em Macau numa
conferência de imprensa, à margem do 43.º Congresso Nacional da Associação Portuguesa das
Agências de Viagens e Turismo (APAVT).
 
- Em 2018, o destino convidado da BTL vai ser o Centro de Portugal. Há um conjunto de situações que
aconteceram este ano e que fazem todo o sentido para esta escolha, frisou a directora de
Coordenação de Exposições na Feira Internacional de Lisboa (FIL) e responsável pela BTL, Fátima Vila
Maior, acrescentando que face aos desastres que ocorreram, o Centro de Portugal é um destino que já
deu provas de que tem uma capacidade muito grande de se renovar. Houve um grande mediatismo e
nós queremos que esse mediatismo seja transportado para o ano de 2018.
 
Com esta escolha, o Centro de Portugal garante um lugar de destaque na BTL e não só. Pela cidade de
Lisboa, no período que antecede a Feira, a região vai ter uma presença forte e muito visível, com
campanhas de promoção.
 
A conferência de imprensa contou com as presenças de Paulo Brehm, da APAVT, e Pedro Machado,
Ribau Esteves e Jorge Loureiro, todos elementos da direcção do Turismo Centro de Portugal.
 
Pedro Machado começou por destacar a importância desta distinção para o Turismo do Centro
afirmando que a presença na BTL é muito importante para qualquer região e também para o Turismo
Turismo do Centro de Portugal
 
- Nós precisamos urgentemente de mudar a percepção, muito em particular no mercado interno, de
que o destino Centro de Portugal foi todo atingido e que não reúne condições para a fruição turística.
A nossa grande prioridade está a ser trabalharmos para mudar essa percepção, explicando que a
estratégia passa por mostrar que a região tem muito mais para oferecer do que apenas o produto
natureza.
 
- A oferta integrada do Centro de Portugal não se confina a um ou dois produtos turísticos. Tem
verdadeiramente uma panóplia de produtos turísticos, que nos permite chegar a vários públicos e
podermos trabalhar com vários mercados em simultâneo. Essa diferenciação é uma vantagem
competitiva em relação a destinos mais massificados.
 
O presidenta da Turismo do Centro de Portugal afirma ainda que a região é também um destino que
faz uma ligação perfeita entre a serra e o mar, sem perder a sua identidade e que permite criar visitas
turísticas para dois, três e mais dias. E conclui:
 
- Naturalmente, apostamos também no Turismo Religioso, que tem uma tendência de crescimento
sobretudo no caso da Ásia, em mercados como a Coreia do Sul, o Vietname, as Filipinas, Macau e
China.
 
Novembro 29, 2017
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Administrador da TAP recusa ter manifestado "desconsideração" pela Madeira
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O administrador não executivo da TAP Diogo Lacerda Machado afirmou hoje que as suas declarações
sobre o "entretenimento" dos madeirenses de se queixarem da transportadora nesta altura do ano não
representam "qualquer forma de desconsideração da Madeira"
 
O administrador não executivo da TAP Diogo Lacerda Machado afirmou hoje que as suas declarações
sobre o "entretenimento" dos madeirenses de se queixarem da transportadora nesta altura do ano não
representam "qualquer forma de desconsideração da Madeira".
 
"Em circunstância alguma ousaria incorrer em qualquer forma de desconsideração da Madeira e dos
concidadãos madeirenses, que seria indevida e injustificada", refere Diogo Lacerda Machado numa
declaração escrita enviada à agência Lusa, a propósito da polémica gerada na região por declarações
suas em Macau, no fim de semana passado.
 
O administrador participou num debate promovido no âmbito do 43.º Congresso Nacional da
Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), onde afirmou que "os
madeirenses, todos os anos pelo Natal e pelo Ano Novo e aí pelo mês de junho, têm uma espécie de
entretenimento ideal que é queixar-se da TAP".
 
"De quem mais é que se poderiam queixar? Não os vejo a queixar-se da easyJet, que também carrega
nas tarifas quando a procura ultrapassa largamente a oferta", acrescentou
 
Em causa estão os preços das ligações aéreas entre o continente português e a Madeira nos períodos
classificado como 'de pico', como o Natal, o Fim do Ano e a Páscoa.
 
Na nota enviada hoje à Lusa, Diogo Lacerda Machado escreve: "A propósito da indesejada
controvérsia suscitada sobre declarações que fiz sobre tarifas aéreas na Madeira, entendo dever
esclarecer que o sentido original e sério dessas declarações foi o de afirmar que a imputação que, por
generalização precipitada, é feita à TAP das causas de exigência de tarifas elevadas em certas épocas
do ano é um erro de análise".
 
O administrador adianta que, "por assim ser, acaba por ser um modo de distração sobre as causas
reais, que, como expressamente referido nas declarações, devem ser procuradas no contexto da
existência de um mercado e da especialidade do transporte aéreo de e para regiões arquipelágicas".
 
As declarações de Diogo Lacerda Machado foram consideradas "inaceitáveis" pelo líder do PS/Madeira,
Carlos Pereira.
 
O presidente dos socialistas madeirenses opinou, em comunicado, que as afirmações são mais do que
"um 'lapsus linguae'", constituindo "uma tremenda desconsideração e falta de respeito que deve ser
corrigida o quanto antes".
 
Por seu turno, o grupo parlamentar do PSD/Madeira anunciou ter entregado no parlamento regional
um voto de protesto, no qual também classifica estas declarações como "inaceitáveis por parte de um
administrador da TAP Air Portugal nomeado pelo Governo da República e amigo pessoal e de confiança
do primeiro-ministro".
 
O texto refere ainda que a "ofensiva" afirmação de Diogo Lacerda Machado "não foi contrariada" por
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António Costa, pelo ministro da tutela ou pelo Conselho de Administração da transportadora, o que
"apenas revela a ideia e a postura de desprezo que a TAP tem pela Madeira e pelos madeirenses".
 
O PSD propõe que a Assembleia Legislativa da Madeira manifeste "o seu mais veemente protesto pela
total falta de respeito pelos madeirenses manifestada pela administração da TAP, em especial pelo Dr.
Diogo Lacerda Machado, o que revela um posicionamento lesivo, em primeiro lugar dos madeirenses
[.], e do atual Governo da República e do primeiro-ministro no cumprimento das suas obrigações do
Estado".
 
29.11.2017
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Administrador da TAP recusa ter manifestado "desconsideração" pela Madeira
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Diogo Lacerda Machado justifica declarações sobre o "entretenimento" dos madeirenses de se
queixarem da transportadora nesta altura do ano
 
O administrador não executivo da TAP Diogo Lacerda Machado garantiu esta quarta-feira que as suas
declarações sobre o "entretenimento" dos madeirenses de se queixarem da transportadora nesta
altura do ano não representam "qualquer forma de desconsideração da Madeira".
 
"Em circunstância alguma ousaria incorrer em qualquer forma de desconsideração da Madeira e dos
concidadãos madeirenses, que seria indevida e injustificada", refere Diogo Lacerda Machado numa
declaração escrita enviada à agência Lusa, a propósito da polémica gerada na região por declarações
suas em Macau, no fim de semana passado.
 
O administrador participou num debate promovido no âmbito do 43.º Congresso Nacional da
Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT).
 
À margem do encontro, afirmou aos jornalistas que "os madeirenses, todos os anos pelo Natal e pelo
Ano Novo e aí pelo mês de junho, têm uma espécie de entretenimento ideal que é queixar-se da TAP".
 
"De quem mais é que se poderiam queixar? Não os vejo a queixar-se da easyJet, que também carrega
nas tarifas quando a procura ultrapassa largamente a oferta", acrescentou.
 
Em causa estão os preços das ligações aéreas entre o continente português e a Madeira nos períodos
classificado como 'de pico', como o Natal, o Fim do Ano e a Páscoa.
 
As declarações do administrador foram publicadas na edição do matutino madeirense Diário de
Notícias no passado domingo.
 
Na nota enviada hoje à Lusa, Diogo Lacerda Machado escreve: "A propósito da indesejada
controvérsia suscitada sobre declarações que fiz sobre tarifas aéreas na Madeira, entendo dever
esclarecer que o sentido original e sério dessas declarações foi o de afirmar que a imputação que, por
generalização precipitada, é feita à TAP das causas de exigência de tarifas elevadas em certas épocas
do ano é um erro de análise".
 
O administrador adianta que, "por assim ser, acaba por ser um modo de distração sobre as causas
reais, que, como expressamente referido nas declarações, devem ser procuradas no contexto da
existência de um mercado e da especialidade do transporte aéreo de e para regiões arquipelágicas".
 
As declarações de Diogo Lacerda Machado foram consideradas "inaceitáveis" pelo líder do PS/Madeira,
Carlos Pereira.
 
O presidente dos socialistas madeirenses opinou, em comunicado, que as afirmações são mais do que
"um 'lapsus linguae'", constituindo "uma tremenda desconsideração e falta de respeito que deve ser
corrigida o quanto antes".
 
Por seu turno, o grupo parlamentar do PSD/Madeira anunciou ter entregado no parlamento regional
um voto de protesto, no qual também classifica estas declarações como "inaceitáveis por parte de um
administrador da TAP Air Portugal nomeado pelo Governo da República e amigo pessoal e de confiança
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do primeiro-ministro".
 
O texto refere ainda que a "ofensiva" afirmação de Diogo Lacerda Machado "não foi contrariada" por
António Costa, pelo ministro da tutela ou pelo Conselho de Administração da transportadora, o que
"apenas revela a ideia e a postura de desprezo que a TAP tem pela Madeira e pelos madeirenses".
 
O PSD propõe que a Assembleia Legislativa da Madeira manifeste "o seu mais veemente protesto pela
total falta de respeito pelos madeirenses manifestada pela administração da TAP, em especial pelo Dr.
Diogo Lacerda Machado, o que revela um posicionamento lesivo, em primeiro lugar dos madeirenses
[.], e do atual Governo da República e do primeiro-ministro no cumprimento das suas obrigações do
Estado".
 
Questionado na Ribeira Brava, à margem de uma visita a uma creche, o presidente do Governo
Regional, Miguel Albuquerque, considerou as declarações "um absurdo" e referiu que não merecem
comentários.
 
"Não conheço Diogo Lacerda, não sei quem é", acrescentou.
 
29.11.2017
 
Dinheiro Vivo/Lusa
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Agências
de viagens 
reelegem 
o Centro 
como “destino 
preferido”

111 A Associação Por-
tuguesa das Agências de 
Viagens e Turismo (APAVT) 
reelegeu, pela primeira vez 
na história da iniciativa, o 
Centro de Portugal como 
o seu destino preferido em 
2018, foi ontem anunciado 
em Macau. “Todos os anos 
temos tido ‘destinos prefe-
ridos’ de regiões diferentes. 
Curiosamente, o nosso pri-
meiro ‘destino preferido’ 
[desde que existe a inicia-
tiva] foi Macau e o nosso 
último [para 2017] foi o Tu-
rismo do Centro”, lembrou 
o presidente da associação, 
Pedro Costa Ferreira.

No entanto, dado os 
acontecimentos deste ano 
- a tragédia dos incêndios 
na região -, o “dever de 
solidariedade” e “o nosso 
trabalho passado em co-
mum” levou a que a asso-
ciação decidisse voltar a 
eleger, pela primeira vez 
dois anos consecutivos, o 
Centro de Portugal com 
esta ‘distinção’.

“Assim, o ‘destino prefe-
rido’ em 2018 volta a ser o 
Centro de Portugal”, com 
muita honra e muito gos-
to”, disse o presidente da 
associação no 43.º Con-
gresso Nacional da APAVT, 
que terminou sábado em 
Macau.

O ‘destino preferido’ da 
APAVT é um projeto atra-
vés do qual a associação e a 
região eleita defi nem uma 
agenda comum e tentam 
desenvolver oportunida-
des ao longo do ano.

O presidente do Turismo 
do Centro de Portugal, Pe-
dro Machado, enalteceu “o 
quanto é importante este 
momento” para a região, 
referiu que “a APAVT es-
teve sempre presente nos 
momentos bons e menos 
bons”. Página 89
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“Uma bela mistura entre Nova Zelândia e o Parque Jurássico”

São Miguel escolhido pela Airbnb 
como um dos destinos de eleição para 2018

A ilha de S. Miguel está numa lista 
de 25 destinos seleccionados por vá-
rios especialistas como a não perder no 
próximo ano.

A selecção foi feita pelo Business 
Insider, que falou com especialistas 
da área do turismo (como a Airbnb e 
a Lonely Planet), bloguers de viagens e 
ainda instagrammers.

Portugal faz parte dos destinos de 
eleição com dois destinos.

Entre os 25 destinos ‘obrigatórios’ 
para 2018 da lista do Business Insider 
está a costa alentejana, com especial 
destaque para Porto Corvo e Sines. 

A escolha foi feita por Maya Goldfi-
ne, editora de produto da Huckberry, 
que elegeu a São Torpes como o seu 
“local favorito para surfar”. 

“As praias estão cheias de ondas fá-
ceis de dominar, e a água não nos con-
gela até aos ossos, o que é pouco habi-

tual na costa do Atlântico”, justifica.
Já o responsável pelo norte da Euro-

pa da Airbnb, James McClure, elegeu 
São Miguel, nos Açores, como um dos 
destinos de eleição para 2018, uma es-
colha que teve as belas paisagens como 
principal motivo. 

Afinal, diz, São Miguel é uma “bela 
mistura” entre a Nova Zelândia e o 
Parque Jurássico.

Viñales, em Cuba, Valletta, em Mal-

ta, as Caraíbas, Antelope Canyon, nos 
Estados Unidos, e Tóquio, no Japão, 
são outros dos destinos a conhecer (ou 
a voltar) no próximo ano, tal como 
Nusa Lembongan (Indonésia), Terra 
do Fogo (Chile) e Gullfoss (Islândia). 

Directora do Turismo dos 
Açores em Lisboa distinguida

Cristina Ávila foi distinguida com o 
estatuto de Membro Honorário da As-
sociação Portuguesa das Agências de 
Viagens e Turismo (APAVT) no con-
gresso da Associação que decorreu em 
Macau até ontem.

A distinção feita à Directora do Tu-
rismo dos Açores em Lisboa foi anun-
ciada no final da cerimónia de aber-
tura do 43º Congresso da APAVT, em 
Macau.

Na base da atribuição a Cristina 
Ávila do estatuto de Membro Ho-
norário da APAVT estão os serviços 
prestados ao sector do turismo, o seu 
contributo para o desenvolvimento 
turístico da região dos Açores, e o re-
lacionamento que tem mantido quer 
com a APAVT quer com os profissio-
nais do sector das viagens e turismo.
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empresários acusam 
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“Uma bela mistura entre a Nova Zelândia e o Parque Jurássico”

S. Miguel escolhido 
pela airbnb como um destino 
de eleição para 2018
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Paulo Fontes, 
Coordenador 
da Novo Dia
“as vozes das vítimas 
não podem ser 
silenciadas”

Doença com maior 
prevalência nos Açores

Mota Amaral  “Levou tempo e custou 
muito esforço alcançar o reconhecimento da 
especificidade insular no contexto europeu” 
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410 MOBILIDADE 

Palavras de administrador 
da TAP caem mal 

Diogo Lacerda 
Machado, 
indicado pelo 
governo PS, é 
alvo de crítica, 
inclusive de 
Carlos Pereira, 
líder socialista 
na Madeira 

FRANCISCO JOSÉ CARDOSO 
fcardoso@dnoticias.pt  
SANDRA ASCENSÃO SILVA 
ssilva@dnoticias.pt  

As palavras do administrador da 
TAP, indicado pelo Governo da 
República, Diogo Lacerda Ma- 
chado, não foram bem recebidas 
pelos madeirenses, nomeada- 
mente nas hostes políticas. À ca- 
beça, o líder do PS-Madeira, Car- 
los Pereira, que considera as afir- 
mações como "inaceitáveis". 

Refira-se que desde Macau, onde 
participou num debate promovido 
aquando do 43.° Congresso Nacio- 
nal da Associação Portuguesa das 
Agências de Viagens e Turismo 
(APAVT), Diogo Lacerda Machado 
disse: "Os madeirenses, todos os 
anos pelo Natal e pelo Ano Novo e aí 
pelo mês de Junho, têm uma espécie 
de entretenimento ideal que é quei- 
xar-se da TAP. De quem mais é que 
se poderiam queixar? Não os vejo a 
queixar-se da easyJet que também 
carrega nas tarifas quando a procura 
ultrapassa largamente a oferta." 

Sobre os preços das ligações Lis- 
boa (ou Porto)-Funchal, disse ainda: 
"Isso explica-se com o mercado ou 
com aquela outra coisa que são 
aqueles subsídios (de mobilidade) 
que são entregues - e outra vez não é 

Palavras de Diogo Lacerda Machado caíram mal na Madeira. FOTO GLOBAL IMAGENS 

a TAP que dita as regras. A ideia que 
tenho é que a TAP queria que aquilo 
fosse mais aligeirado, mais simples, 
menos burocrático. Essa é uma lógi- 
ca que não é para perguntar à TAP 
mas a quem tem que ver com a cria- 
ção dessas condições." 

Mais que um lapso da língua 
"Inaceitáveis". E assim que o PS- 
Madeira classifica as declarações 
proferidas pelo administrador não 
executivo da TAP, Diogo Lacerda 
Machado, que resume a "entreteni- 
mento" as justíssimas reivindica- 
ções e queixas dos madeirenses e 
porto-santenses, nomeadamente a 

deirense que com certeza saberá ex- 
plicar a situação em causa, mas en- 
quanto tal não acontece sugerimos 
que Diogo Lacerda Machado meta a 
mão na consciência e se desculpe 
desta falha grave porque estamos 
certos que não corresponde ao en- 
tendimento que o governo do PS, na 
República, tem da Ultraperiferia e 
da Autonomia, bem como das ne- 
cessidades que os madeirenses e 
porto-santenses têm em que o Esta- 
do assegure a continuidade territo- 
rial, ajudando a minimizar os cons- 
trangimentos decorrentes da nossa 
condição insular e ultraperiférica", 
termina Carlos Pereira. 

simples mau gosto, é desrespeito 
para com toda a população da Re- 
gião Autónoma da Madeira". 

Para o líder do PS, ninguém, em 
Portugal, compreende que os con- 
tribuintes injectem dinheiro numa 
empresa para esta se comportar, em 
todos os momentos e em todas as 
circunstâncias, como um `player' to- 
talmente privado e dependente ex- 
clusivamente das regras de merca- 
do, acrescentando que não foi para 
isso que os portugueses e os madei- 
renses e porto-santenses estiveram 
do lado da reversão da privatização. 

"A administração não executiva 
da TAP tem um representante ma- 

exorbitância dos preços no Natal e 
Fim-de-Ano, mas também no início 
do Verão. 

"Acusar os madeirenses e porto- 
santenses de se entreterem com esta 
grave situação é muito mais do que 
um "lapsus linguae", é uma tremen- 
da desconsideração e falta de respei- 
to que deve ser corrigida o quanto 
antes", diz em comunicado o líder 
regional do partido divulgado on- 
tem. Para Carlos Pereira, "o que é 
entretenimento proporciona boa 
disposição e satisfação pessoal, as- 
sim, associar este sentimento ao de- 
sespero de milhares de madeirenses 
e porto-santenses é muito mais que 

GOVERNO NÃO COMENTA ADMINISTRADOR NÃO EXECUTIVO 

■ A propósito das palavras do admi- 
nistrador da TAP, Diogo Lacerda 
Machado, a Vice-presidência do Go- 
verno Regional da Madeira prefere 
não comentar, uma vez que "terá 
uma reunião ainda esta semana com 
a transportadora aérea". 
Esta foi a resposta que o governante 
madeirense com a pasta dos Trans- 

revisão, indo contra os deveres do 
Estado para com os cidadãos da Ma- 
deira e do Porto Santo. 
O principal ponto de argumentação 
tem a ver com o princípio da conti- 
nuidade territorial que está expres- 
so na Constituição da República 
Portuguesa, que para todos os efei- 
tos não está a ser cumprido. 

dio de mobilidade que tanto tem 
sido criticado, a sua revisão já é pe- 
dida pelo Governo Regional desde 
Janeiro de 2016. Ou seja, ainda 
quando era secretário regional 
Eduardo Jesus, há quase dois anos 
que é pedida esta alteração. No en- 
tanto, o Governo da República nun- 
ca se mostrou disponível para essa 

portes deu ao DIÁRIO na sequência 
da controversa referência do advo- 
gado. Segundo Pedro Calado, "o Go- 
verno Regional, que tem uma reu- 
nião institucional com a TAP esta 
semana, não vai comentar as decla- 
rações de um administrador não 
executivo", diz liminarmente. 
Refira-se que a propósito do subsí- 
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A Associação Portuguesa das
Agências de Viagens e Turismo
(APAVT) reelegeu, pela primei-
ra vez na história da iniciativa,
o Centro de Portugal como o
seu ‘destino preferido’ em 2018,
foi anunciado, no sábado, em
Macau, onde decorreu o 43.º
Congresso Nacional da APAVT.

“Todos os anos temos tido
‘destinos preferidos’ de regiões
diferentes. Curiosamente, o
nosso primeiro ‘destino prefe-
rido’, desde que existe a inicia-
tiva, foi Macau e o nosso últi-
mo, para 2017, foi o Turismo
do Centro”, lembrou o presi-
dente da associação, Pedro
Costa Ferreira.

No entanto, dado os aconte-
cimentos deste ano - a tragédia
dos incêndios na região, o “de-
ver de solidariedade” e “o nos-
so trabalho passado em co-
mum” levou a que a associa-
ção decidisse voltar a eleger o
Centro de Portugal com esta
distinção, “com muita honra e
muito gosto”, disse Pedro Cos-
ta Ferreira.

O ‘destino preferido’ da
APAVT é um projecto através
do qual a associação e a região
eleita definem uma agenda co-
mum e tentam desenvolver
oportunidades ao longo do
ano.

O presidente do Turismo do
Centro de Portugal, Pedro Ma-
chado, enalteceu "o quanto é

importante este momento"
para a região e referiu que "a
APAVT esteve sempre presente
nos momentos bons e menos
bons", nomeadamente nos in-
cêndios em Junho em Pedró-
gão e depois em Outubro, e
lembrou os três congressos
nacionais que a associação já
realizou naquela zona de Por-
tugal: em Viseu, em 2011, em
Coimbra, em 2012, e em Aveiro,
em 2016.

Sobre os momentos bons,
exemplificou o trabalho con-
junto que realizaram para re-
ceber a confederação europeia
das agências de viagens e ope-
radores turísticos, que levou a
uma parceria cuja realização
de um filme promocional "já
recebeu 11 prémios internacio-
nais em 11 países diferentes",
salientou Pedro Machado.

"Reafirmar esta confiança
para 2018 é um estímulo e uma
esperança acrescida. Quero
apenas manifestar não apenas
o apreço, mas a confiança que
a APAVT nos dá para começar-
mos 2018 com muita esperan-
ça e melhor do que terminá-
mos 2017", concluiu.

No 43.º Congresso Nacional
da APAVT, foram divulgadas
algumas medidas de apoio à
recuperação do Turismo do
Centro, região de Portugal
muito fustigada recentemente
pelos incêndios.

Na sexta-feira, a directora de
área de feiras da FIL e respon-
sável pela BTL, Fátima Vila
Maior, anunciou que o Turis-
mo do Centro vai ser o "destino
convidado" da Bolsa de Turis-
mo de Lisboa (BTL) em 2018.

Na quinta-feira, a secretária
de Estado do Turismo, Ana
Mendes Godinho, disse que o
Turismo de Portugal vai ter
também um programa de in-
centivos financeiros para a rea-
lização de congressos nas zo-
nas afectadas pelos incêndios.

Já o presidente da APAVT,
Pedro Costa Ferreira, tinha
anunciado, na abertura do
congresso, na quarta-feira, que
a associação criou e custeou
um ‘site’ - ‘O Centro das aten-
ções’ - sobre o turismo do Cen-
tro, que estará vivo “ao longo
de, pelo menos, todo o pró-
ximo ano”, chamando a aten-
ção para “todas as oportuni-
dades que se mantêm inalte-
radas, na região”. |

Centro de Portugal eleito
destino preferido em 2018
por agentes de viagens
Turismo Pela primeira vez na história da iniciativa, a Associação Portuguesa
das Agências de Viagens elegeu, em dois anos consecutivos, o mesmo destino

D.R.

Turismo do Centro de Portugal esteve no congresso em Macau
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Sinistro aconteceu na periferia da cidade junto às instalações da GNR, em Abraveses P 24

Atropelamento
mata mulher em Viseu 

JOSÉ FONSECA

GNR de S. Pedro 
do Sul morre em 
acidente de viação
Residia em Viseu | P9

Vítor Santos lança
livro sobre ética
no desporto
Em Dezembro| P5

Casas danificadas
pelos incêndios sem
IMI durante 3 anos
Em Mortágua | P9

ROGÉRIO ABRANTES PRESIDE 
À CIM VISEU DÃO LAFÕES
Autarca de Carregal do Sal vai ter João Azevedo (Mangualde) e Paulo Almeida (Castro Daire) como vice-presidentes P11

In MemoriamAdriano Lucas (1925-2011)  | DirectorAdriano Callé Lucas DIÁRIO Nº 5389  28 DE NOVEMBRO DE 2017  TERÇA-FEIRA | 0,65 €

Viseu Trail
Running angariou 
2.500 euros
Para os Voluntários | P16

APAVT escolhe
Centro para 
destino preferido
Em 2018 | P10
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O DIA |      

Miguel Silva
Subdiretor

A IMAGEM

Gabriel Gonçalves
Delegado da APAVT na Madeira

O rosto da Associação das
Agências de Viagens e Turismo
na Madeira assume que a in-
dústria do turismo já não tem
segredos. A constatação, feita
ao JM em Macau, onde decor-
reu o congresso, revela-se bas-
tante assertiva e oportuna.
Porque é importante ter uma
visão certeira do negócio e por-
que é nos momentos bons que
se preparam as dificuldades.
Gabriel Gonçalves revela outra
preocupação que faz todo o sen-
tido: a necessidade de sair da
zona de conforto e de aprender.
Sempre. Por fim, mostra alguma
reserva quando à aposta no
mercado chinês. 

PROTAGONISTA

O Estádio dos Barreiros voltou a ter ontem um jogo de futebol a que compareceram muitos adeptos.
Alguns, aproveitaram os momentos mais fracos do jogo, que terminou empatado, para acompanhar as
últimas notícias através do JM.
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Ir à bola sem deixar de ler o JM 

Ajustes
O Orçamento Regional para
2018 reserva menos 8 milhões
de euros para a Secretaria da
Educação. É tão certo que o
Governo terá uma explicação,
como que a oposição fará
desta opção uma das mais
duras críticas no debate parla-
mentar.
O reforço de verbas reclamado
e conquistado em Lisboa antes
do verão chegou em agosto
mas ainda nem todo foi distri-
buído. Também aqui haverá ex-
plicação, mas será difícil
perceber a razão da demora.
O presidente da Câmara de
Santa Cruz espera apoios do
Governo para uma dezena de
obras. É melhor sentar-se.
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Preparados para o
mercado asiático?
"Não podemos ser
chineses na
Europa ou
europeus na
China." Todos se
adaptam ao país
que visitam.

Gabriel Gonçalves 
ao JM: "Na Madeira
temos bom serviço,
damos qualidade."

Gabriel Gonçalves, delegado da APAVT na Madeira

CONGRESSO EM MACAU
Agostinho Silva
em Macau
agostinhosilva@jm-madeira.pt

e utilizá-la em nosso benefício e
não ao contrário. Espero que as
pessoas levem ensinamentos e
saibam por em prática. Tecnologia
é um desafio, se não soubermos
usá-la a nosso favor, ela vai correr
contra nós.

Neste Congresso parece ter havido
um cuidado maior em ouvir entida-
des externas do que internas ao setor
das viagens...
Tivemos o cuidado de ouvir os

outros em vez de ouvir-nos a nós
próprios. Isso faz algum sentido,
porque dentro de casa já temos
todas as respostas. Quem está de
fora é que tem uma noção do
que efetivamente é o mercado,
porque esta é uma indústria trans-
versal, que está em muitas áreas.

As agências de viagens estão prepa-
radas para a concorrência digital?
Comparo o aparecimento da In-

ternet no mercado das viagens
com algo que se passou há muitos
anos entre as mercearias e os no-
vos supermercados. O fenómeno
é comparável, trata-se apenas de
outra forma de apresentar o nosso
produto.

A
Madeira esteve bem repre-
sentada em Macau, no 43.º
Congresso Nacional da As-
sociação Portuguesa das
Agências de Viagens e Tu-

rismo. Gabriel Gonçalves marcou
presença como delegado da APAVT
na Madeira, mas também como
sócio da MTS-Mediterranean Travel
Services Incoming Portugal, SA.
Ao JM fez o balanço do mais im-
portante congresso setorial na área
do Turismo.

JM - Que ilações leva de Macau?
Gabriel Gonçalves - Foi um Con-

gresso muito interessante, com
muito ‘networking’. Discutimos
temas interessantes relacionados
com os desafios que se deparam
às agências de viagens num futuro
próximo. É o caso do problema
da tecnologia, como aproveitá-la
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"Esta indústria já não tem segredos"
Aprendeu muito aqui em Macau?
Aprendemos sempre. É neces-

sário fazer como o ex-ministro Au-
gusto Mateus recomendou: é pre-
ciso viajar, aprender, perceber. Sair
da zona de conforto, perceber o
que anda à nossa volta.

O congresso não se referiu especi-
ficamente às agências da Madeira.
Estão em pé de igualdade com as do
continente?
Não, é um meio mais pequeno.

Somos uma ilha com 260 mil ha-
bitantes, com 70 a 80 agências e
quase 200 empresas de animação
turística, todos com o mesmo fim.
Costumo dizer que somos um “tan-
que” com muitos tubarões lá den-
tro; no Continente, é um “oceano”
com apenas alguns tubarões... O
mercado é exigente. Temos de sa-
ber sobreviver com “tubarões” e
com “peixinhos.” Hoje a indústria
não tem segredos, temos é de nos
aperceber onde existem mais valias
e desenhar um caminho.

O mercado asiático pode ser uma al-
ternativa para as agências da Madeira?
Na perspectiva de ‘outgoing’ o

mercado do Oriente foi sempre

apetecível. Bangkok, Hong Kong
ou Macau para visita rápida - nin-
guém vem aqui uma semana -
mais percursos na China. Fez-se
mercado. No ‘incoming’ é verdade
que a Madeira poderá ser, mas te-
mos uma dificuldade em passar
essa mensagem a biliões de pes-
soas. Temos essa dificuldade na
Europa, muito mais difícil na Chi-
na. Mas não podemos enjeitar essa
oportunidade. A secretária de Es-
tado dizia que o mercado chinês
cresceu 200 e tal mil chineses em
Portugal, crescimento e manuten-
ção de 40 por cento. Não é um ne-
gócio para todos, porque há a bar-
reira da língua.

O Turismo da Madeira está prepa-
rado para lidar com asiáticos? Será
necessário aprender mandarim?
Não podemos ser chineses na

Europa ou europeus na China.
Eles já viajam e estão preparados
para essas diferenças. Todos nos
adaptamos ao país que visitamos.
Na Madeira temos bom serviço,

damos qualidade. A distância e a
nossa pequenez é que tornam tudo
mais difícil. Mas alguém há-de vir
buscar negócio. JM
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Uma hipotética
‘geringonça’ regional é um
dos cenários para “evitar
que o PSD volte ao poder
em 2019”.  pág. 8

Carlos Pereira
admite 
coligação 
pós-eleitoral

Filipe Sousa enviou sexta-feira a Miguel Albuquerque um conjunto de 10 obras no concelho que devem ter o apoio do Governo
Regional. O presidente da Câmara diz ao JM que são investimentos fundamentais e que custam 21 milhões de euros. págs. 4 e 5

Santa Cruz quer apoio do Governo para 10 obras

Casa desabou no Funchal pág. 10

O reforço de verbas para 
a Segurança Social, no valor
de 1,8 milhões de euros,
chegou no final de agosto
mas há instituições que
ainda não receberam. pág. 3

Dinheiro 
de Lisboa
ainda não foi
todo entregue

Macau: Gabriel 
Gonçalves diz
que Turismo 
já não tem 
segredos pág. 19

Relações comerciais 
com o Free State, 
na África do Sul, podem
chegar ao KwaZulu-Natal.
págs. 12 e 13

Madeira 
alarga 
parceria

www.jm-madeira.pt     | 0,70€

EDUCAÇÃO PERDE 
8 MILHÕES

Os 355 milhões de euros atribuídos à Secretaria 
da Educação, no Orçamento para 2018, representam 
uma quebra de 2% face aos valores deste ano. Embora 
com menos oito milhões para investir, a aposta principal
será no desenvolvimento tecnológico. pág. 7

Página 108



A109

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 14

  Cores: Cor

  Área: 25,15 x 16,94 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 72409672 27-11-2017

O presidente da Turismo do
Centro de Portugal mostra-se
confiante de que a região vai
continuar a crescer “acima dos
dois dígitos” em 2018. “Em 2017,
os dados do INE [Instituto Na-
cional de Estatística] revelam
que a região Centro foi a que
mais cresceu em percentagem
nas dormidas e numa vanta-
gem muito significativa, cerca
de três vezes mais do que
cresce a média nacional", co-
meçou por afirmar Pedro Ma-
chado, sexta-feira, lembrando
“que não é uma novidade”.

Apontando os exemplos, se-
gundo os mapas do INE de
Abril ou de Maio de 2017, o
Centro de Portugal foi a região
que mais cresceu comparati-
vamente com todas as outras
regiões e, inclusivamente, com
aquilo que foi o crescimento de
Portugal. “Há uma tendência
de crescimento que se verifica”,
acrescentou o responsável,
num encontro com jornalistas
à margem do 43.º Congresso

Nacional da Associação Portu-
guesa das Agências de Viagens
e Turismo (APAVT), que decor-
reu em Macau.

“A nossa perspectiva é que
em 2018 se vai confirmar esse
crescimento (…). Acredito que
em 2018 - não sei se crescere-

mos na ordem dos 16 ou 16,5%,
como até aqui -, mas, segura-
mente, acima dos dois dígitos”,
afirmou Pedro Machado.

O responsável disse ainda
que “se em Maio havia a pers-
pectiva de que esse cresci-
mento se verificaria não apenas

pelo Centenário das Aparições,
mas muito em particular pela
presença do Santo Padre, os
dados de Setembro vêm não
confirmar essa percepção, mas
aquela que temos de que o des-
tino por ser diverso, e particu-
larmente para os mercados ex-

ternos - que cresceram aci ma
dos 28%, segundo o INE, uma
cifra muito significativa -, e o
trabalho que estamos a fazer
com os operadores internacio-
nais, a diversidade dos merca-
dos, a nossa aposta já consoli-
dada quer para o turismo reli-
gioso quer para o mercado
americano, quer para o mer-
cado do Canadá, e o reforço da
posição em Israel fará com que,
seguramente, tenhamos em
2018 um crescimento consoli-
dado”, explicou.

O presidente da Turismo do
Centro disse também que a re-
gião hoje acredita ser cada vez
mais complementar às duas
grandes áreas metropolitanas
do País, Lisboa e Porto. “Temos
uma relação de grande proxi-
midade, por força da geografia,
com o aeroporto Sá Carneiro
[Porto] e com o ‘aeroporto da
Portela’ [Lisboa]. Somos cada
vez mais uma região que está
em complementaridade com
os destinos, estamos de alma e

coração inclusivamente com o
programa ‘stopover’, é uma no-
vidade sobretudo para finais de
2017 e 2018 - a região Centro
não estava na primeira linha
em 2017 e vai estar sobretudo
no caso de Sá Carneiro para
destinos como Aveiro ou Viseu.
No caso de Lisboa, sobretudo,
em toda a área Oeste até à re-
gião de Leiria”, concluiu.

Aumento de dormidas 
no Centro

A 14 de Novembro, o INE in-
dicava que em Setembro hou -
ve um aumento de 16,2% no
total de dormidas em hotelaria
na região Centro, em compa-
ração com Setembro de 2016.
No mes  mo período em análise,
o crescimento de dormidas no
País foi de 5% - ou seja, a pro-
cura do Centro de Portugal
cresceu três vezes mais que a
média nacional. As regiões que
mais cresceram em Setembro,
depois do Centro foram os
Açores e  o Alentejo. |

Turismo do Centro espera continuar a 
crescer “acima dos dois dígitos” em 2018
Crescimento Centro de Portugal foi a região de turismo que mais cresceu comparativamente com todas as outras e o pre-
sidente daquela entidade acredita que crescimento vai continuar durante o próximo ano

Pedro Machado (2.º à esq.) participou no 43.º Congresso Nacional da Associação Portuguesa das
Agências de Viagens e Turismo, que decorreu em Macau

DR
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Fundador Adriano Lucas (1925-2011)  | Director Adriano Callé Lucas DIÁRIO N.º 5.835 27 DE NOVEMBRO DE 2017 SEGUNDA-FEIRA | 0,65 €

Lançada marca de vinho Aljubarrota
com vista à promoção e divulgação
do Centro de Interpretação Batalha
de Aljubarrota. Pág. 19

Aljubarrota
‘empresta’ nome
a marca de vinho

Bolsa de Turismo de Lisboa e Asso-
ciação Portuguesa de Agências de
Viagens e Turismo escolhem Centro
como destino para 2018 Pág. 14

Região Centro
escolhida para
destino em 2018 

Orçamento de 17,1
milhões aprovado
Figueiró dos Vinhos | P9

GRAP e Marrazes
vencem em casa
Desporto | P18

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras identificou seis mulheres em situação ilegal no País, num espaço de diversão
nocturna em Porto de Mós, tendo dado ordem de expulsão a duas delas Página 7

SEIS MULHERES ILEGAIS
IDENTIFICADAS EM PORTO MÓS

LUÍS FILIPE COITO

União líder
perde pontos
em casa

A jogar em casa, UD Leiria não conseguiu ir além de um empate a zero com o Gafanha, mas mantém liderança Pág. 17

Projecto inclusivo
junta vários ritmos
de dança   
Leiria | P3

Mais de 60 artesãos
representam
artesanato na FAG
Marinha Grande | P4

Vila Natal de portas
abertas quinta-feira
Óbidos | P24

Governo divulga
pontos no capítulo 6
de relatório
Pedrógão Grande | P12

Projecto ‘Aldeias
Resilientes’ abrange
25 localidades
Incêndios | P9

Turismo do Centro
quer continuar
a crescer em 2018
Entidade Regional | P14
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PROMOÇÃOO presidente do
Turismo do Centro de Portugal
considera urgente mudar a
percepção de que o destino foi
todo atingido pelos incêndios
e que não reúne condições
para o usufruto turístico. Num
encontro com jornalistas à
margem do 43.º Congresso
Nacional da Associação Por-
tuguesa das Agências de Via-
gens e Turismo (APAVT), que
decorreu em Macau, Pedro
Machado afirmou, sexta-feira,
que é preciso “urgentemente
mudar a percepção de que o
destino foi todo atingido e que,
neste momento, não reúne

condições para a fruição turís-
tica”.

“A nossa primeira grande
prioridade tem sido trabalhar-
mos para mudarmos a percep-
ção de que o destino não dei-
xou de reunir as condições
para receber todos os turistas,
nacionais e estrangeiros e, por-
tanto, queremos aproveitar
muito essa mediatização que
vai ocorrer por ocasião da BTL
de 2018 e dizer ao mercado na-
cional, em primeira instância,
que o Centro de Portugal foi,
de facto, atingido, mas conti-
nua com infra-estruturas, com
equipamento, com oferta, com

produto, com marcas que po-
dem e devem continuar a ser
promovidos e que estão em
perfeitas condições para po-
derem continuar a afirmar-se
como um destino turístico”,
disse Pedro Machado.

O presidente do Turismo do
Centro de Portugal lembrou a
importância que é para qual-
quer região, e neste caso para
o Centro em particular, a pre-
sença na BTL. “Todos temos a
preocupação de preparar
anualmente a nossa presença,
é a maior montra e o maior
evento que se faz de promoção
enquanto feira a nível nacional

e, portanto, é importante para
qualquer destino a presença na
BTL”, considerou.

Pedro Machado falou da
aposta na diferenciação na
qual vêm a trabalhar há alguns
anos e que considerou ser “por
um lado, a marca, a diversi-
dade, aquilo que diz respeito
ao conjunto da oferta integrada
do Centro de Portugal que não
se confina a um ou dois pro-
dutos turísticos mais maduros,
mas uma verdadeira panóplia
de produtos turísticos que per-
mitem chegar a vários públicos
e a vários mercados em simul-
tâneo”. |

Turismo do Centro quer mudar ideia de
que destino foi todo atingido pelo fogo
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TURISMOA BTL - Bolsa de Tu-
rismo de Lisboa elegeu o Cen-
tro de Portugal como ‘destino
convidado’ em 2018, anunciou,
em Macau, a directora de área
de feiras da FIL e responsável
pela BTL, Fátima Vila Maior.
“Em 2018, o destino convidado
da BTL vai ser o Centro de Por-
tugal. Achamos que há um
conjunto de situações, que es-
tão criadas este ano, para que
no próximo ano faça todo o
sentido que a escolha tenha re-
caído sobre este destino”, afir-
mou, na pasada sexta-feira.

A responsável falava aos jor-
nalistas portugueses à margem
do 43.º Congresso Nacional da
Associação Portuguesa das
Agências de Viagens e Turismo
(APAVT), que decorreu em Ma-
cau. “Numa primeira análise,
infelizmente pelos desastres
ambientais que ocorreram e,
portanto, é um destino que tem

que ter uma capacidade muito
grande de se renovar e nós
acreditamos que sim. Já foram
dadas algumas provas, con-
tudo, achamos que houve um
grande mediatismo, e nós BTL
queremos que esse media-
tismo não fique só pelos meses
a seguir, mas que de alguma
forma seja transportado para
o ano 2018”, disse, justificando
a escolha.

Fátima Vila Maior acrescen-
tou que “há muito trabalho a
fazer e, portanto, é uma coisa
que não pode ser pontual-
mente nestes meses imediata-
mente a seguir”. Por outro lado,
disse, o Centro é um destino
que tem uma oferta enorme e
muito diversificada.

“Independentemente da ex-
celente oferta de outros desti-
nos, podemos dizer que, se ca-
lhar, o Centro de Portugal é
aquele que tem uma maior

oferta e, portanto, nunca se es-
gota e o nosso objectivo é que,
enquanto destino convidado
da BTL, não se esgote em mais
publicidade na feira, em se po-
der ver na entrada da feira uma
menção ao Centro, mas que-
remos também que esse posi-
cionamento extravase a feira e
se veja na cidade de Lisboa por

ocasião da BTL o destino. Que
Lisboa viva o destino do Cen-
tro, que na semana na BTL, no
mês de Março, que é o mês que
antecede a Páscoa, queremos
potenciar”, sublinhou.

A responsável pela BTL acre-
dita que, tal como o Centro tem
vindo a fazer, “tendo umas
ideias fantásticas”, vai, “com

certeza, também aproveitar
esta oportunidade”.

Na quinta-feira, a secretária
de Estado do Turismo, Ana
Mendes Godinho, disse, em
Macau, que o Turismo de Por-
tugal vai ter também um pro-
grama de incentivos financei-
ros para a realização de con-
gressos nas zonas afectadas pe-
los incêndios. No mesmo dia,
o presidente da APAVT, Pedro
Costa Ferreira, disse, no dis-
curso de abertura do Con-
gresso Nacional da APAVT, que
a associação criou e custeou
um ‘site' sobre o turismo do
Centro para ajudar à recons-
trução daquele destino turístico
afectado pelos incêndios.

Associação escolhe Centro
como “destino preferido” 

Já este sábado, o Centro de
Portugal foi a região de turismo
eleita pela APAVT - Associação
Portuguesa de Agências de Via-
gens e Turismo para ser o “des-
tino preferido” em 2018. Uma
distinção inédita, destacada por
Pedro Machado, presidente do
Turismo Centro de Portugal,

durante a assinatura do proto-
colo entre as duas entidades.

“Reafirmar esta confiança
para 2018 é não apenas um es-
tímulo para a nossa região, co -
mo é seguramente um senti-
mento partilhado por todos os
empresários do Centro de Por-
tugal”, disse Pedro Machado. 

O presidente da APAVT justi-
ficou a escolha do Centro de
Portugal, pelo segundo ano
consecutivo, por dois motivos:
“dever de solidariedade” pela
região ter sido afectada pelos
fogos, e pelo relacionamento
entre as duas entidades. “A
nossa cumplicidade, o nosso
trabalho em comum com o Tu-
rismo do Centro, que é um ver-
dadeiro manual de boas práti-
cas de relacionamento com as
agências de viagens levou a
que, pela primeira vez na nossa
história, estivéssemos dispos-
tos a repetir uma região de tu-
rismo como destino preferido.
Assim, o destino preferido em
2018 volta a ser o Centro de
Portugal, com muita honra e
muito gosto”, explicou Pedro
Costa Ferreira. |

BTL elege região Centro
como ‘destino convidado’ em 2018 

Região vai merecer um destaque ‘especial’ em 2018, anunciaram
promotores em Macau

ARQUIVO
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Lançada marca de vinho Aljubarrota
com vista à promoção e divulgação
do Centro de Interpretação Batalha
de Aljubarrota. Pág. 19

Aljubarrota
‘empresta’ nome
a marca de vinho

Bolsa de Turismo de Lisboa e Asso-
ciação Portuguesa de Agências de
Viagens e Turismo escolhem Centro
como destino para 2018 Pág. 14

Região Centro
escolhida para
destino em 2018 

Orçamento de 17,1
milhões aprovado
Figueiró dos Vinhos | P9

GRAP e Marrazes
vencem em casa
Desporto | P18

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras identificou seis mulheres em situação ilegal no País, num espaço de diversão
nocturna em Porto de Mós, tendo dado ordem de expulsão a duas delas Página 7

SEIS MULHERES ILEGAIS
IDENTIFICADAS EM PORTO MÓS

LUÍS FILIPE COITO

União líder
perde pontos
em casa

A jogar em casa, UD Leiria não conseguiu ir além de um empate a zero com o Gafanha, mas mantém liderança Pág. 17

Projecto inclusivo
junta vários ritmos
de dança   
Leiria | P3

Mais de 60 artesãos
representam
artesanato na FAG
Marinha Grande | P4

Vila Natal de portas
abertas quinta-feira
Óbidos | P24

Governo divulga
pontos no capítulo 6
de relatório
Pedrógão Grande | P12

Projecto ‘Aldeias
Resilientes’ abrange
25 localidades
Incêndios | P9

Turismo do Centro
quer continuar
a crescer em 2018
Entidade Regional | P14
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China precisa 
de tempo para 
descobrir Portugal 

O congresso foi uma oportunidade para criar 
uma ponte. A distância exige que seja feita de 
avião. E isso pode, em Lisboa, ser um problema. 

Andar peias ruas de Macau é siriú-
nimo decruzaro olhar com excur-
sões A realidadeéo instanteàspor-
tas dos hotéis eeasi nos. Esteéoúni-
co tenitórioda China ondeo jogaé 
permitida Dos autocarros saem tu-
ristas chineses, emgrupo, acompa-
nhados por um guia que Fala a sua 
língua. Também é assim quando 
decidem cruzar as fronteiras do 
país. E têm-no feito cada vez mais. 

Portugal não quer ficar de fora 
da tendência e apresentou-se -
te 43" Congresso da Associação 
Portuguesa das Agências de Via-
gens e 'ffirismo(APAVT) como 
uma "porta de entrada" para a Eu-
ropa. Depois do voo directo para a 
China em Julho, pela Beijing Ca-
pital Airlines, agora urge consoli-
dar este mercado que cresce a um 
ritmo de 40%. Foram mais de 191 
mil até Setembro. 

Ficam sobretudo entre Lisboa 
e Porto. "Em Évora também já se 
começa a notar", InêsAlmei- 

da da Garrett da delegação do Turis-
mode Portugal na China. Aestada 
- que se quer aumentar - é de eer-
ca dc dois dias mas são os que mais 
gastam. Partem quase sempre para 
outros países europeus. Juntos, 
sempre juntos. 

"É aqui, no Oriente, que tudo 
se vai passar", acredita Francisco 
Cal lairos, presidente da Confede-
ração do Turismo Português. O 
wetorconcorda só na China há um 
mercado potencial de 1,3 mil mi-
lhões de turistas. Portugal irbtalou-
se de armas e bagagens com unia 
delegação em Xangai há três anos 
Deste então, têm sido criados con - 
teúdos em mandarim e marcada 
presença nas redes sociais chine-
sas como o Weehat. 

Aqui vem-se à procura dc nú-
meros e de qualidade. E beber co-
nhecimento é o primeiro passo 
para garantir os dois, qualificando 
a oferta. Num dos momentos for-
tes do congresso, 45 agências de  

viagens e operadores turísticos fi-
zeram um encontroem registo rá-
pido com 45 congéneres chinesas. 
Já o Governo quis acertar um pro-
tocolo para intewar estaOários chi-
neses de hotelaria nas unidades na-
cionais 

Pedro Costa Ferreira, presi-
dente daAPAVT, faz um "balanço 
muito positivo" destes dias. Só o fu-
turo dirá se deram frutos. "Vamos 
muito intereasados,muito optimis-
tas Temos todos de ter a noção de 
que com a China é preciso tempo. 
E preciso, primeiro, criar relações 
de confiança. E por isso é que o 
congresso é tão importante", diz. 

Macau já deu essa primeira 
prova de confiança a Portugal ao 
ser anfitriã do evento,Agbra, a Oci-
dente também se tem de garantir 
que há condições para responder 
ao fluxo. A começar pela "porta de 
entrada" mais literal. Em Lisboa os 
autocarros com chineses têm for-
ma de avião. "Esgotado", ouviu-se 
nestes dias sobre o Aeroporto 
Humberto Delgado. E o Montijo, 
a solução possível para um alívio, 
parece longe demais.ffi 

WILSON LADO 

66 
Não há dúvida 
que o mercado 
chinês é um 
mercado 
de futuro. 
ANA MENDES GODINHO 

Secretária de Estado 

do Turismo 
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Pedro Costa Ferreira alertou para as "taxas discriminatórias" aplicadas nos sistemas de reservas de viagens. 

TURISMO 

Em Macau desenha-se a 
agência de viagens do futuro 
Atenção ao cliente. Quando a tecnologia começa a dominar os processos de venda de 
viagens, é no lado humano que as agências de viagens apostam. Em Macau, disseram 
que não a uma ideia de tecnologia como demónio. Os perigos estão noutros campos. 

Bruno Simào 

WILSON LEDO, EM MACAU 

wilsoniedonegocios.pt 

R_ eservou a sua última 
viagem com um agen-
te? O cenário pode pa-
recer longínquo quan-

do a tecnologiae as plataformas per-
mitem aos clientes tratar de tudodi-
rectamente. Quer isso dizer que as 
agências de viagens vão desapare-
cer? 

Não, respondeu alto o sector no 
43° Congresso da APAVT - Asso-
ciação Portuguesa das Agências de 
Viagens elbrismo. O evento regres-
sou a Macau e aqui desenhou o seu 
futuro. A tinta permanente. 

"As agências de viagens tradicio-
naissãogandes utilizadores de tec-
nologia. Apenas são tradicionais 
pela influência regional, em contra-
posição com os grandes operadores 
turísticos online. Uma grande par-
te do valor e da rentabilidade das 
empresas, no futuro, estará associa-
da à tecnologia. Ela deve servir para 
darmos atenção aos nossos clientes. 
Nisso somos líderes e especialistas", 
sintetiza o presidente da APAVT, 
Pedro Costa Ferreira, ao Negócios. 

Tildo para fugir à ideia da digita-
lização como um demónio que en-
trou no sector. "Não é um risco, é 
urna realidade. Só é um risco se não 
reagirmos", apontou JeffArcham-
bault Paraestecomultor,"aemoção. 
humana toma sempre primazia so-
brea tecnologia", tal como nos filmes 
da Disney, empresa de que fez parte. 

Enquanto não chegam os dias 
em que as malas se vão poder impri-
mir no destino - "daqui a 10 ou 15 
anos" - há exemplos concretos de 
tecnologias que as agências de via-

gens já estão a ut ilizar para ajudar 

os seus clientes. ( ) gigante Chi() 
Med disponibi I i zou óculos de roa 

Estudo mostra 
que mais de 75% 
das agências está 
a personalizar 
a experiência 
e quer dominar 
o conhecimento 
sobre os produtos 
oferecidos. 

I idade virtual. Com  eles colocados, 
o cliente pode "imergi?' no destino. 
Antes de tomar uma decisão, pode 
também recorrer a "chatbots", salas 
de conversação em que robôs com 
inteligência artificial dão respostas 
às dúvidas. "Quando as.questões se 
tornam específicas, podem ser 
orientadas para um agente de via-
gens", acredita JeffArchambault 

Personzdizaraexperiência e clo-
minaro conhecimento sobre os pro-
dutos oferecidos: um estudo apre-
sentado neste congresso mostra que 
mais de 75% das agências de via-
gens portuguesas já estão a seguir 
este caminho para fazer face à con-
corrência directa dos próprios for-
necedores, embora com dificulda- 

des em fidelizar clientes. 
Na abertura, Pedro Costa Fer-

reira alertou para as "taxas discri-
minatórias" aplicadas nos sistemas 
de reservas de viagens e falou numa 
"tentativa de construção de um oli-
gopólio bem definido" por partedas 
companhias aéreas:Rido começou 
em 2015 quando a Lufthansa deci-
diu aplicar uma taxa adicional na re-
serva de viagens através dos GDS, 
sistemas utilizados pelas agências 
de viagens. 

A centralização dos processos 
de venda e o aumento do poder ne-
gocia! dos fornecedores são motivo 
de preocupação. Junte-se o enqua-
dramento fiscal para compor o qua-
dro."1:: algo que preocupa e bem to- 

dos os empresários", confirmou 
Francisco C,alheims, presidente da 
Confederação do Turismo Portu-
guês. Com  incertezas, contraem-se 
os investimentos, diz. 

O futuro é difícil de prever. Tal 
como os clientes que se preparam 
para viajar. também as agências de 
viagens enfrentam o desconhecido. 
"Vão ser necessárias no futuro, por-
que a democracia económica e a li-
berdade de escolha são valores im-
portantes", garante Pedro Costa 
Ferreira. O sector agora já não pede 
respeito. Exige-trem nomeda com-
paração de preços e da transparên-
cia. o 

*o jornalista viajou a convite da 

APAVT. 
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Dados preocupam 
agências 
de viagens 

Depois da transposição da di-

rectiva europeia sobre viagens 

organizadas, há um novo pro-

blema à vista para as agências 

de viagens: o novo regulamen-

to europeu sobre protecção de 

dados, que entra em vigor em 
Maio de 2018. Pedro Costa Fer-

reira, presidente da APAVT, 

pede agora ao Governo que se 

responsabilize para "clarificar a 

lei". Caso contrário, pode "de-

terminar o encerramento" de 

parte do tecido deste sector 

marcado por pequenas e mé-

dias empresas. Durante o con-

gresso em Macau, tanto a Secre-

tária de Estado do Turismo, Ana 
Mendes Godinho, como a Con-

federação do Turismo Portu-

guês, liderada por Francisco Ca-

lheiros, já se comprometeram a 

trabalhar este dossiê, embora 

sem avançar com datas. 

66 
A tecnologia serve 
apenas para darmos 
atenção aos 
nossos clientes. 
Nisso somos líderes 
e especialistas. 
PEDRO COSTA FERREIRA 

Presidente da APAVT 

TAP "cresceu" no 
Brasil devido a 
negócio ruinoso 

A TAP não voa para Macau mas 
não foi por isso que deixou de ser 

assunto. No sábado, Diogo Lacer-

da Machado subiu ao palco do 

Congresso da APAVT. E foi o ne-

gócio com a Varig Engenharia e 

Manutenção (VEM), que ainda 

pesa de forma negativa nas con-

tas da transportadora, a ter des-

taque. Desafiado a pedir descul-

pas sobre o negócio, o agora , o 

administrador não executivo de-

fendeu-se. "Se a TAP não tem fei-

to esse investimento absoluta-

mente estratégico, decisivo para 

chegar onde chegou hoje, o tem-

po seria muito pior", afirmou. De-

pois vieram os números: segun-

do o "melhor amigo" do primei-

ro-ministro. o investimento na 
VEM foi de cerca de 450 milhões 

de euros, o que compara com os 

13 mil milhões de receitas anga-

riadas naquele mercado. 

66 
Tendemos a olhar 
para a digitalização 
como um demónio 
que entrou 
no nosso sector. 
JEFF ARCHAMBAULT 

Consultor e antigo quadro 
da Disney 

3.240 
IMPACTO 
O sector das 
agências e 
operadores estima 
ter um impacto de 
3.240 milhões na 
economia nacional. 

2.033 
EMPRESAS 
O tecido das 
agências de viagens 
é constituído por 
mais de duas mil 
empresas, a maioria 
PME. 

9.867 
TRABALHO 
O sector da 
distribuição de 
viagens dá emprego 
a quase 10 mil 
pessoas de forma 
directa em Portugal. 

650 
PARTICIPANTES 
O congresso trouxe 
a Macau mais de 
650 pessoas. Foi 
realizado neste 
antigo território 
português em 2008. 
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Turismo do Centro
“vai continuar a
crescer em 2018”
Dados do INE Região foi a que mais cresceu em 2017,
tendo registado valores superiores à média nacional
O presidente do Turismo do
Centro de Portugal, Pedro Ma-
chado, mostrou-se confiante,
na sexta-feira, em Macau, de
que a região vai continuar a
crescer "acima dos dois dígi-
tos" em 2018.

"Em 2017, os dados do Insti-
tuto Nacional de Estatística
(INE) revelam que a região
Centro foi a que mais cresceu
em percentagem nas dormi-
das e numa vantagem muito
significativa, cerca de três ve-
zes mais do que cresce a média
nacional", salientou.

Apontando os exemplos, se-
gundo os mapas do INE de
Abril ou de Maio de 2017, o
Centro de Portugal foi a região
que mais cresceu comparati-
vamente com todas as outras
regiões e, inclusivamente, com
aquilo que foi o crescimento
de Portugal.

"Há uma tendência de cres-
cimento que se verifica", acres-
centou num encontro com jor-
nalistas à margem do 43.º Con-
gresso Nacional da Associação
Portuguesa das Agências de
Viagens e Turismo (APAVT),
que decorre em Macau.

"A nossa perspectiva é que
em 2018 se vai confirmar esse
crescimento. Acredito que em
2018 - não sei se cresceremos
na ordem dos 16 ou 16,5%, co-
mo até aqui -, mas, segura-
mente, acima dos dois dígitos",
afirmou Pedro Machado.

O responsável disse ainda
que "se em Maio havia a pers-
pectiva de que esse cresci-
mento se verificaria não ape-
nas pelo Centenário das Apa-
rições, mas muito em particu-
lar pela presença do santo pa-
dre, os dados de Setembro vêm
não confirmar essa percepção,
mas aquela que temos de que
o destino, por ser diverso, e
particularmente para os mer-
cados externos - que cresce-

ram acima dos 28%, segundo
o INE -, e o trabalho que esta-
mos a fazer com os operadores
internacionais, a diversidade
dos mercados, a nossa aposta
já consolidada quer para o tu-
rismo religioso, quer para o
mercados americano e cana-
diano, e o reforço da posição
em Israel fará com que tenha-
mos em 2018 um crescimento
consolidado", explicou.

Região Centro é cada vez
mais complementar 
a Lisboa e Porto

O presidente do Turismo do
Centro disse também que a re-
gião hoje acredita, ser cada vez
mais complementar às duas
grandes áreas metropolitanas
do país, Lisboa e Porto.

"Temos uma relação de
grande proximidade, por força
da geografia, com os aeropor-
tos do Porto e Lisboa. Somos
cada vez mais uma região que
está em complementaridade
com os destinos, estamos de
alma e coração inclusivamente
com o programa ‘stopover’, é
uma novidade sobretudo para
finais de 2017 e 2018 - a região
Centro não estava na primeira
linha em 2017 e vai estar so-
bretudo no caso de Sá Carneiro
para destinos como Aveiro ou
Viseu. No caso de Lisboa, so-

bretudo, em toda a área Oeste
até à região de Leiria", concluiu.

Em 14 de Novembro, o INE
indicava que em Setembro
houve um aumento de 16,2%
no total de dormidas em ho-
telaria na região Centro, em
comparação com setembro de
2016. "Comparativamente, no
mesmo período em análise, o
crescimento de dormidas no
país foi de 5% - ou seja, a pro-
cura do Centro de Portugal
cresceu três vezes mais que a
média nacional", lembrava o
Centro de Portugal em comu-
nicado.

No 42.º Congresso Nacional
da APAVT, têm sido divulgadas
algumas medidas de apoio à
recuperação do Turismo do
Centro, região de Portugal
muito fustigada recentemente
pelos incêndios.

Na quinta-feira, a secretária
de Estado do Turismo, Ana
Mendes Godinho, disse que o
Turismo de Portugal vai ter
também um programa de in-
centivos financeiros para a rea-
lização de congressos nas zo-
nas afectadas pelos incêndios.

Já o presidente da APAVT,
Pedro Costa Ferreira, anunciou
que a associação criou e cus-
teou um ‘site’ – ‘O Centro das
atenções’ - sobre o turismo do
Centro. |

Pedro Machado diz que Centro vai crescer acima dos dois dígitos

D.R.
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Tondela perde por
2-0 na deslocação 
a Portimão
Futebol | P17

Congresso 
da SOPCOM
arranca hoje
Viseu | P3

Transporte de 
água mantém-se
apesar da chuva
Seca | P5

Município inaugura
iluminação de Natal
com 540 mil luzes
Viseu | P12 e 13

Turismo no Centro vai continuar 
a crescer “acima dos dois dígitos”
Pedro Machado confiante | P24

Lusitano vence dérbi com
um golo de Barros Futebol | P18

Adeptos assistiram a um jogo sem golos no Estádio Municipal do Fontelo. Viseenses 
mantêm-se no primeiro lugar da II Liga com uma vantagem de dois pontos sobre o Famalicão 

RUI DA CRUZ/PRESSCENTRO.PT

ACADÉMICO EMPATA
COM O VARZIM MAS
MANTÉM LIDERANÇA

CIM Viseu Dão 
Lafões apresenta
candidaturas
Fundos comunitários | P7

Reabilitação das
termas romanas
custa 1,9 milhões
S. Pedro do Sul | P10

Revitalização do 
Interior passa por
atrair investimento
Santa Comba Dão | P9

UNESCO recebe
candidatura do 
Geopark Estrela
Guarda | P14

In MemoriamAdriano Lucas (1925-2011)  | DirectorAdriano Callé Lucas DIÁRIO Nº 5388  27 DE NOVEMBRO DE 2017  SEGUNDA-FEIRA | 0,65 €

Académico teve várias oportunidades para marcar e falhou uma grande penalidade aos 42 minutos P16
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Turismo do Centro vai ser o 
“destino convidado” na BTL 2018
Promoção Presidente do Turismo do Centro de Portugal, em Macau, está convicto de que a Bolsa de Turismo de Lisboa
vai constituir uma oportunidade para mostrar que o “o Centro continua com infraestruturas, equipamentos e produtos”
O Centro de Portugal foi esco-
lhido como destino convidado
da BTL – Bolsa de Turismo de
Lisboa em 2018. Uma distinção
extremamente importante pa-
ra a região, anunciada sexta-
feira em Macau numa confe-
rência de imprensa, à margem
do 43.º Congresso Nacional da
Associação Portuguesa das
Agências de Viagens e Turismo
(APAVT).

“Em 2018, o destino convi-
dado da BTL vai ser o Centro
de Portugal. Há um conjunto
de situações que aconteceram
este ano e que fazem todo o
sentido para esta escolha”, fri-
sou a directora de coordenação
de exposições na Feira Inter-
nacional de Lisboa (FIL) e res-
ponsável pela BTL, Fátima Vila
Maior. “Face aos desastres que
ocorreram”, o Centro de Por-
tugal “é um destino que já deu
provas de que tem uma capa-
cidade muito grande de se re-
novar. Houve um grande me-
diatismo e nós queremos que
esse mediatismo seja transpor-
tado para o ano de 2018”, justi-
ficou Fátima Vila Maior. Além
disso, acrescentou, “é um des-

tino com uma oferta enorme e
muito diversificada. Indepen-
dentemente da excelente oferta
dos outros destinos, o Centro
de Portugal é aquele que tem
uma maior oferta, que nunca
se vai esgotar”. Com esta esco-
lha, o Centro de Portugal ga-
rante um lugar de destaque na
BTL e não só. Pela cidade de
Lisboa, no período que ante-
cede a Feira, a região vai ter
uma presença forte e muito vi-
sível, com campanhas de pro-
moção.

A conferência de imprensa
contou com as presenças de
Paulo Brehm, da APAVT, e Pe-
dro Machado, Ribau Esteves e
Jorge Loureiro. 

“Nós precisamos urgente-
mente de mudar a percepção,
muito em particular no mer-
cado interno, de que o destino
Centro de Portugal foi todo
atingido e que não reúne con-
dições para a fruição turística.
A nossa grande prioridade está
a ser trabalharmos para mudar
essa perceção. Queremos
aproveitar a mediatização que
vai decorrer por ocasião da
BTL para dizer ao mercado na-

cional que o Centro de Portugal
foi atingido, mas continua com
infraestruturas, com equipa-
mento, com oferta e com pro-
duto que estão em perfeitas
condições para que a região
possa continuar a afirmar-se
como um destino turístico”, ex-
plicou Pedro Machado. 

A estratégia passa por mos-
trar que a região tem muito
mais para oferecer do que ape-
nas o produto natureza. “A ofer-
ta integrada do Centro de Por-

tugal não se confina a um ou
dois produtos turísticos. Tem
verdadeiramente uma panó-
plia de produtos turísticos, que
nos permite chegar a vários pú-
blicos e podermos trabalhar
com vários mercados em si-
multâneo. Essa diferenciação é
uma vantagem competitiva em
relação a destinos mais massi-
ficados”, continuou.

Até porque o Centro de Por-
tugal é uma marca que chega
cada vez longe, graças à diver-

sidade das suas experiências e
produtos. “O ano de 2018, até
por força daquilo que aconte-
ceu em 2017, é uma grande
oportunidade para que a nossa
presença na BTL assente so-
bretudo em experiências e em
produtos. Podemos ter a expe-
riência do Património Cultural,
como é o caso dos Lugares do
Património Mundial no Centro,
que lançámos recentemente. O
Património da UNESCO é um
capital da região Centro que é

reconhecido mundialmente e
que hoje apresenta um cresci-
mento muito significativo. Po-
demos apostar em experiên-
cias, como os desportos de des-
lize, muito em particular o surf
e o wakeboard, em que o Cen-
tro de Portugal assume hoje
claramente um papel liderante
na oferta do país. Apostamos
também em outro dos nossos
produtos-âncora, o turismo de
saúde e bem-estar e o turismo
médico. Somos também um
destino que faz uma ligação
perfeita entre a serra e o mar,
sem perder a sua identidade e
que permite criar visitas turís-
ticas para dois, três e mais dias.
E apostamos, naturalmente, no
Turismo Religioso, que tem
uma tendência de crescimento
sobretudo no caso da Ásia, em
mercados como a Coreia do
Sul, o Vietname, as Filipinas,
Macau e China. Temos de apro-
veitar, dentro daquilo que é o
espaço de intervenção da feira,
essa dimensão que o Centro
tem para a internacionalização.
A BTL representa uma oportu-
nidade para tudo isto”, concluiu
Pedro Machado. |

Paulo Brehm, Pedro Machado, Fátima Vila Maior, Ribau Esteves e Jorge Loureiro

D.R.
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O Olivais conquistou, na tarde
de ontem, a primeira vitória na

minina ao bater o Boa Viagem
por 53-57 em duelo a contar

tros que a formação olivanense
disputa nos Açores, sendo que

da norte-americana Christin
Mercin. A equipa de Coimbra

seguiu uma larga vantagem de
11 pontos com o parcial a fechar

as comandadas de José Miguel

ditos e venceram este parcial

anfitriãs a começar melhor e a
tudo fazerem para não perder

taram a fazer 15 pontos contra

a vantagem obtida na primeira
metade acabou por prevalecer
com o resultado a fechar em

quitectas” desta estreia a vencer

TURISMO A Associação Por-
tuguesa das Agências de Via-
gens e Turismo (APAVT) reele-
geu, pela primeira vez na histó-
ria da iniciativa, o Centro de Por-
tugal como o seu ‘destino pre-
ferido’ em 2018, foi ontem anun-
ciado em Macau.

«Todos os anos temos tido
‘destinos preferidos’ de regiões
diferentes. Curiosamente, o
nosso primeiro ‘destino prefe-
rido’ [desde que existe a inicia-
tiva] foi Macau e o nosso último
[para 2017] foi o Turismo do
Centro», lembrou o presidente
da associação, Pedro Costa Fer-
reira.

No entanto, dado os aconte-
cimentos deste ano - a tragédia
dos incêndios na região -, o «de-
ver de solidariedade» e «o nosso
trabalho passado em comum»
levou a que a associação deci-
disse voltar a eleger, pela pri-
meira vez dois anos consecuti-
vos, o Centro de Portugal com
esta ‘distinção’.

«Assim, o 'destino preferido'
em 2018 volta a ser o Centro de
Portugal, com muita honra e
muito gosto», disse o presidente
da associação no 43.º Con-
gresso Nacional da APAVT, que
terminou ontem em Macau.

O ‘destino preferido’ da APAVT
é um projecto através do qual a
associação e a região eleita de-
finem uma agenda comum e
tentam desenvolver oportuni-
dades ao longo do ano.

O presidente do Turismo do
Centro de Portugal, Pedro Ma-
chado, enalteceu «o quanto é
importante este momento»
para a região, referiu que «a
APAVT esteve sempre presente
nos momentos bons e menos
bons», nomeadamente nos in-

cêndios em Junho em Pedro-
gão e depois em Outubro, e
lembrou os três congressos na-
cionais que a associação já rea-
lizou naquela zona de Portugal:
em Viseu em 2011, em Coimbra
em 2012, e em Aveiro em 2016.

Sobre os momentos bons,
exemplificou o trabalho con-
junto que realizaram para re-
ceber a confederação europeia
das agências de viagens e ope-
radores turísticos (ECTAA, na
sigla em inglês), que levou a
uma parceria cuja realização
de um filme promocional «já
recebeu 11 prémios internacio-
nais em 11 países diferentes»,
referiu.

«Reafirmar esta confiança
para 2018 é um estímulo e uma
esperança acrescida. (….) Quero
apenas manifestar, não apenas
o apreço, mas a confiança que
a APAVT nos dá para começar-
mos 2018 com muita esperança
e melhor do que terminámos
2017», concluiu Pedro Machado.

No 43.º Congresso Nacional
da APAVT, foram divulgadas al-
gumas medidas de apoio à re-
cuperação do Turismo do Cen-
tro, região de Portugal muito
fustigada recentemente pelos
incêndios.

Na sexta-feira, a directora de
área de feiras da FIL e respon-
sável pela BTL, Fátima Vila
Maior, anunciou que o Turismo
do Centro vai ser o «destino
convidado» da Bolsa de Tu-
rismo de Lisboa (BTL) em 2018.

Agentes de viagens
reelegem o Centro
como destino preferido

Pedro Machado agradeceu a confiança manifestada pela APAVT

Associação e região
definem agenda
comum e tentam de-
senvolver oportunida-
des ao longo do ano
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DiáriodeCoimbra
Fundador Adriano Lucas (1883-1950)  | Director “in memoriam” Adriano Lucas (1925-2011)  |  Director Adriano Callé Lucas

Nesta
edição

Pastelaria de Coimbra
ganha medalha de ouro
Concurso do melhor Bolo Rei | P3

Agentes de viagens reelegem o Centro
como destino preferido em 2018 Turismo | P20

Nuno Freitas quer
nova governação
para a cidade
Política | P5

Aldeia de Penela
dá exemplo ao país
na defesa do fogo
Faixa protectora | P10

Centro Comercial
o “Cooperador”
abriu ontem 
Tocha| P12

Monumentos
evocam as gentes
de Carapelhos
Mira| P12

EQUIPA DE FUTEBOL
FALTOU AO JOGO COM 
MEDO DA LEGIONELLA
Medidas preventivas tomadas na Academia da Académica de Coimbra assustaram os pais
dos Benjamins do Cova Gala e o jogo marcado para ontem de manhã não se realizou Página 2

Iniciativa que termina hoje agrega produtores de toda a região  Domingo

Feira da Gula
une a região

FIGUEIREDO

GOLO NO ÚLTIMO
MINUTO VALE
A VITÓRIA

Briosa conquistou ter-
ceira vitória na 1.ª Divisão
de Juniores em “jogo de
loucos”. P17

RC LOUSÃ
ESTREOU-SE
A VENCER
Triunfo face ao RC Mon-
temor-o-Novo  deixa lou-
sanenses optimistas para
a próxima fase P20

7
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A IMAGEM

O encerramento do congresso nacional da APAVT (agências de viagens) em Macau, teve uma componente
lúdica pelas ruas da zona histórica. A equipa da Madeira, com alguns ‘reforços’ continentais, deu boa conta.

Madeirenses em Macau no congresso da APAVT
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Alguns
tours-operadores
não conheciam
Portugal, nem 
a Madeira.
Mas conhecem
Cristiano Ronaldo.

Reflexo direto da presença da APM em Macau

TURISMO
Agostinho Silva, em Macau
agostinhosilva@jm-madeira.pt

Primeiros agentes de viagens da China
visitam a Madeira em dezembro 
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Opresidente da APAVT encerrou
ontem de manhã o Congresso
em Macau relembrando o de-

safio deixado pelo universitário
Paulo Amaral, sobre a utilização
das novas tecnologias: "Ou surfa-
mos a onda, ou nos afogamos por
causa da onda", repetiu Pedro
Costa Ferreira.

"Haverá no futuro um enorme
campo de manobra para todos
nós, agentes de viagens", disse o
presidente da APAVT, que elegeu
duas ideias fundamentais do con-
gresso: "Temos de utilizar a tec-
nologia, para criar valor e gerar
rentabilidade" e "utilizá-la de modo
inteligente, em nosso favor e não

em estratégias de auto-flagelamen-
to e final menos feliz."
No discurso que encerrou os

três dias de discussão em Macau,
Pedro Costa Ferreira destacou tam-
bém alguns aspectos do estudo
apresentado pela economista San-
dra Primitivo: este é o setor que
atrai mais novas empresas do que

a média da economia nacional,
um setor que cresce nos últimos
quatro anos mais do que a econo-
mia nacional, que tem uma di-
mensão média das empresas su-
perior à média da economia na-
cional, que contrata pessoal mais
qualificado do que a média da eco-
nomia nacional, que cresceu nos

últimos quatro anos, mais do que
a economia portuguesa  no seu
todo, que representa, em valor di-
reto, indireto e induzido, 3.242 mi-
lhões de euros, , cerca de 2,1% do
PIB nacional. Resumindo, é um
setor que "não deve pedir respeito,
é um setor que tem de exigir res-
peito!" JM

Encerramento do Congresso da APAVT

"Ou surfamos a onda, ou nos afogamos por causa da onda"

Roberto Santa Clara prevê um novo ano com alguns desafios e dificuldades.

nomeadamente em Shanghai”, des-
taca o dirigente da APM. “Vamos
receber a primeira ‘fam trip’ chi-
nesa, com 8 a 10 agências de viagem
chinesas, que irão visitar a Madeira
ainda em dezembro”.
O diretor-executivo da APM falava

ao JM durante o Congresso Nacio-
nal da APAVT (agências de viagens),
em Macau, durante o qual teve lu-
gar um workshop com o mercado
chinês, que a APM aprovou como
mercado e diversificação pelo se-
gundo ano consecutivo. “Essa foi
uma boa oportunidade”, descreve
Roberto Santa Clara. “Tivemos uma
dezena de reuniões com operadores
chineses e foi deveras positivo. Ten-
tamos explorar o ativo que é o Cris-
tiano Ronaldo”.
Neste capítulo, Roberto Santa

Clara explica que desde o início do

seu mandato tem defendido que a
promoção da Madeira não assenta
em Cristiano Ronaldo, mas essa
“parceria é crucial e vital.” Em par-
ticular no mercado chinês onde
Cristiano Ronaldo é um fenómeno
de notoriedade. “Alguns dos tours-
operadores não conheciam Portu-
gal, não conheciam a Madeira, mas
conheciam o Cristiano Ronaldo.
Nesse sentido estamos a lançar um
guia de familiarização para a dis-
tribuição - o ‘Madeira by Cristiano
Ronaldo - para que na China se
possa saber que na Madeira existe
um conjunto de produtos que o
embaixador Cristiano Ronaldo su-
gere, fazendo com que durante a
passagem por Lisboa, e a uma curta
distância - possam vir também à
Madeira”.
Roberto Santa Clara faz ainda

duas achegas ao dossier Chineses:
a primeira é já se ouve falar numa
ligação aérea diária entre Portugal
e a China, quando essa linha foi
inaugurada há cerca de meio ano.
Por outro lado, uma eventual ava-
lanche de chineses na Madeira
pode ‘destapar’ “certas fragilidades”.
Defende a APM que para os “chi-
neses aparecerem têm de ter pro-
duto”. 
“Fundamental, é a capacidade

do destino ter os mínimos: falar
mandarim, hotéis, serviços mini-
mamente preparados. Um trabalho
que tem de ser feito em conjunto,
público e privados”, conclui Roberto
Santa Clara.

CONGRESSO EXCELENTE
Roberto Santa Clara também fa-

lou do Congresso que o levou a

E
m dezembro deste ano o tu-
rismo regional vai assistir ao
primeiro reflexo dos contac-
tos da Associação de Promo-
ção da Madeira relativamente

à China. Segundo revelou o dire-
tor-executivo Roberto Santa Clara
ao JM em Macau, no próximo mês
concretizar-se-á a primeira ‘fam
trip’ - ou viagem de familiarização
com o destino Madeira - com agên-
cias de viagens sediadas na China.
O diretor-executivo da APM acres-

centa que se trata de um grupo de
agentes que visitará o território
continental português. Aproveitan-
do essa circunstância, a APM acaba
de conseguir junto do Instituto de
Turismo de Portugal a extensão
da visita à Região. “Tivemos a co-
laboração inexcedível do delegação
do Turismo de Portugal na China,

Macau. Depois de elogiar a “exce-
lente organização APAVT com 600
convidados e um enorme sucesso”,
o dirigente referiu que desde 2015
decidiu ir para junto da distribuição
em Portugal. “Este tipo de fóruns
serve para isso: estar próximo dos
parceiros nacionais”, um objetivo
que faz cada vez mais sentido. 
“Depois de 2 anos de grande cres-

cimento, vamos ter agora um de-
safio redobrado”, antevê Roberto
Santa Clara. “Nesse sentido preci-
samos estar alinhados com os
‘players’, com os industriais, com
os tours-operadores, para tudo cor-
rer como esperamos”.
Sobre o congresso em que parti-

cipou em Macau, o diretor-execu-
tivo da APM constatou “uma visão
um pouco diferente”, em que não
se discutiu desafios ou os caminhos
a percorrer pelas agências, mas
“trouxe inputs de outras vertentes”.
Congratulou-se sobretudo com a
apresentação sobre o digital e os
caminhos a percorrer, com os pas-
sos que “finalmente estamos a dar
na Madeira”, ao termos uma agên-
cia contratada nesse sentido para
fazer diagnósticos. “Está em curso
uma campanha significativa em
10 mercados entre novembro e ja-
neiro que estou certo que aumen-
tará a notoriedade do destino”.
Finalmente, sobre o próximo

ano, “de enormes desafios”, antevê
que o maior problema advirá do
transporte aéreo e das acessibili-
dades. Não esquece que a falência
da Monarch e a reestruturação do
Grupo Air Berlin estão a trazer al-
gumas dificuldades que não se su-
peram num período imediato, por-
que “as companhias aéreas pro-
gramam a 10 e a 14 meses, pelo
que teremos algumas dificuldades
neste início de ano”. JM
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O bispo do Funchal disse 
ao JM que ainda não há
uma decisão sobre o caso
do padre Giselo. Os dois
encontraram-se ontem, 
na Jornada de Leigos, mas
evitaram falar do assunto.
pág. 27

Decisão 
do padre não
tem prazo

O jardim público das Madalenas já foi inaugurado
mas ainda tem muito por fazer. A começar por 
um acesso pedonal aos apartamentos da zona 
n Terrenos baldios geram 29 infrações. págs. 4 e 5

Jardim novo 
mas incompleto

Forte solidário

Milhares assistiram
ao cortejo organizado por
João Egídio. págs. 12 e 13

Festa da Flor
no Free State

Agentes de viagem
respondem à iniciativa 
da Associação de Promoção. 
pág. 16

Chineses 
na Madeira
em dezembro

Restaurante do Funchal
acrescenta valor à noite 
de ‘Reveillon’ com apoio 
a instituições. O JM 
é parceiro.  pág.29RETOMA DE OBRAS

INCLUI A COTA 500
Obra parada há vários anos vai crescer mais umas centenas de metros e terá uma ligação 
ao Caminho do Lombo dos Aguiares. Entre as principais estradas previstas no Orçamento

para o próximo ano está a intenção de retomar duas ligações na via expresso, 
uma entre o Arco e São Jorge e outra entre os Prazeres e a Raposeira. pág. 3
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Boa oportunidade 
Num mercado em iniciação e que não é tradicionalmente nosso, 
temos que aprender a conquistá-lo. O mercado asiático tem 
outros paradigmas e é preciso ser criativo para trabalhá-lo bem. 
O facto da Associação de Promoção da Madeira ter recorrido a 
uma marca forte, que é a CR7, é excelente. Cristiano Ronaldo é 
uma marca que é conhecida na China. Sentimos isso em 2008, no 
último congresso da APAVT em Macau, há 9 anos, quando 
houve uma apresentação centrada no Ronaldo. É uma boa 
oportunidade para fazer passar a imagem do produto Madeira 
na China através da notoriedade que o melhor do mundo tem. 

FOTO DA SEMANA COMENTADA POR: 
GABRIEL GONÇALVES 
DELEGADO DA APAVT NA MADEIRA 
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I CONGlESSO NACIONAL . 
Turismo. A Oriente. tudo de novot 

• CONGRESSO APAVT 

Queixas dos 
madeirenses resumidas 
a entretenimento 
Administrador não executivo da TAP recusa a tese que a companhia defina os preços na rota doméstica 

RICARDO MIGUEL OLIVEIRA 
Em Macau 
rmoliveira@dnoticias.pt  

"Os madeirenses, todos os anos pelo 
Natal e pelo Ano Novo e aí pelo mês 
de Junho têm uma espécie de entre-
tenimento ideal que é queixar-se da 
TAP. De quem mais é que se pode-
riam queixar?! Não os vejo queixar-
se da easyJet que também carrega 
nas tarifas quando a procura ultra-
passa largamente a oferta". Foi desta 
forma que o administrador não exe-
cutivo da TAP, Díogo Lacerda Ma-
chado, respondeu a uma questão co-
locada pelo DIÁRIO sobre o papel 
da companhia aérea na ligação entre 
o continente e as regiões numa altu-
ra em que se fala muito do preço 
exagerado que os madeirenses pa-
gam pelo transporte aéreo. A mar-
gem do 43.° Congresso Nacional das 
Agências de Viagens e Turismo, que 
hoje termina em Macau, Diogo La-
cerda Machado não fugiu à pergun-
ta mesmo admitindo que deveria ser 
o seu colega Bernardo Trindade a 
responder. "Ele adoraria responder. 
Ele bate-se pela Madeira de uma 
maneira notável. Portanto tem méri-
to", assegurou. Contudo, na justifi-
cação dos preços, foi crítico dos re-
paros que têm sido públicos e que 
durante a semana foram notícia no 
DIÁRIO. Por exemplo, recusa a tese 
que seja a TAP a definir os preços Diogo Lacerda Machado sugere subsídio de mobilidade "mais aligeirado, mais simples e menos burocrático" 

praticados nas ligações domésticas. 
"Se olhar para a outra concorrente 
que é a easyJet o que me dizem é 
que as tarifas sobem em função do 
aumento da procura", sublinha. 
Também não alinha na denúncia 
das discrepâncias que levam a que a 
TAP tenha um Funchal-Lisboa-Bar-
celona ou outro destino europeu 
mais barato do que um Funchal-Lis-
boa. "Isso explica-se como mercado 
ou com aquela outra coisa que são 
aqueles subsídios (de mobilidade) 
que são entregues - e outra vez não 
é a TAP que dita as regras. A ideia 
que tenho é que a TAP queira que 
aquilo fosse mais aligeirado, mais 
simples, menos burocrático. Essa é 
uma lógica que não é para perguntar 
à TAP mas a quem tem que ver com 
a criação dessas condições", refere. 

Para Diogo Lacerda Machado as 
ligações entre a Madeira e os Açores 
e o Continente são vitais. Ou seja, "o 
transporte aéreo aqui não é 'vou pas-
sear' é 'só assim é que eu consigo 
deslocar-me" e ter acesso a certo 
tipo de serviços públicos e por aí 
fora". Daí que deixe duas considera-
ções. A primeira é que "o perfil ar-
quipelágico das regiões autónomas 
leva a que se olhe para uma opera-
ção aérea com esta outra condição e 
não numa lógica pura de mercado". 
A segunda é que "tem que ser o Es-
tado muitas vezes a ter intervenções 
de natureza pública e subvenções, se 
não é possível passar para a tarifa o 
custo da operação calculada em ter-
mos de mercado". Esclarece que a 
TAP só entra na polémica equação 
depois. "Resolvido isto e em boa 
parte não é ela que tem quer resol-
ver, a TAP presta o serviço que por 
sinal tem aumentado, nomeada-
mente para os Açores "intensamen-
te" porque entende que "há uma 
procura que tem que ser servida". 

TAP ter um futuro interessantíssi-
mo", referiu numa intervenção so-
bre "o Turismo, o Oriente, as Em-
presas, os Negócios... e a TAP. Na 
conversa que o presidente da APAT 
manteve com uma das personalida-
des "mais influentes da cena econó-
mica nacional", Diogo Lacerda Ma-
chado referiu que "entraram na 
TAP 300 milhões de euros" e assim 
"a TAP criou condições para resol-
ver" o problema da renovação da 
frota. Novos aviões que "significam 
uma economia de 15 a 20% em 
cima do que é a parcela maior do 
custo da operação , que é o combus-
tível e isso faz toda a diferença", 
sublinhou. 

pação e às receitas que garante te-
rem aumentado muito em "pratica-
mente todas as linhas da TAP", 
mesmo com o aumento da oferta 
que por vezes não tem efeitos ime-
diatos. Com  a conjugação dos três 
factores-oferta, ocupação e receita 
que por sinal "não costumam coin-
cidir no desempenho de uma com-
panhia aérea e que este ano na TAP 
estão a coincidir e todos bem para 
cima" - a companhia aérea prevê 
ter "um ano extraordinário, de de-
sempenho económico-financeiro 
incomum". Esclareceu que a avalia-
ção do primeiro semestre, em que a 
companhia apresentou prejuízos 
em alta, deve ser feita descontando 

O administrador perspectiva um 
ano extraordinário 
Apesar das críticas insulares a TAP 
mostra serviço. Diogo Lacerda Ma-
chado antevê que a companhia fe-
che 2017 com um resultado "exce-
lente". Tudo graças às taxas de ocu- 

"um pagamento que foi o último es-
forço para equilibrar a exploração 
da VEM". "Se descontar esse não 
recorrente, as pessoas perceberão 
como o ano vai ser muito interes-
sante", afirmou. A propósito da 
VEM, por muitos considerado ne-
gócio ruinoso, entende ser um acti-
vo que vale dinheiro, pois com um 
investimento diminuto haverá um 
resultado extraordinário. Não ad-
mira o desabafo: "O Brasil é o me-
lhor da TAP". Alerta para o facto de 
em 2018 chegarem novos aviões à 
TAP, com melhores níveis de efi-
ciência, resultado de uma privatiza-
ção reconfigurada que assim "criou 
condições extraordinárias para a 
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PINTO SAIRÁ DA TAP 
QUANDO QUISER Agências de viagens exigem respeito 

Diogo Lacerda Machado assume 
que o accionista Estado "gosta 
muito" do presidente executivo 
da transportadora aérea, Fernan-
do Pinto, mas, reconhecendo-lhe 
todo o mérito, entende que este 
responsável sairá da empresa 
"quando entender". 
"O engenheiro Fernando Pinto é 
uma pessoa que merece toda a 
nossa admiração e reconheci-
mento, e a nossa homenagem. 
Sou um admirador incondicional. 
O que ele e a equipa dele fizeram 
pela TAP nestes 17 anos é absolu-
tamente extraordinário: sem ca-
pital, sem fundos próprios e com 
uma enorme dificuldade, com o 
lastro de um passivo que vem des-
de 1998, e conseguir privatizar a 
companhia", garantiu. 
Quando questionado sobre uma 
eventual sucessão de Fernando 
Pinto na presidência executiva, o 
administrador nomeado pelo ac-
cionista Estado afirmou que: "O 
engenheiro Fernando Pinto tem 
direito a sair quando quiser e 
como quiser". 
Já sobre uma possível futura no-
meação de Antonoaldo Neves, 
que veio da companhia aérea 
Azul este ano para a Comissão 
Executiva e, consequentemente, 
para o Conselho de Administra-
ção, da TAP, no lugar de Trey Ur-
bahn, o administrador não execu-
tivo da TAP entende ter "um per-
fil interessante". 

Pedro Costa Ferreira dá boa nota a sector com "saúde, crescimento recente 
e a pensar o futuro" 

`LOW COST' NO LONGO 
CURSO VÃO VINGAR 

O antigo consultor do gabinete 
de António Costa em assuntos 
estratégicos e jurídicos, com pa-
pel decisivo na reversão da pri-
vatização da TAP, entende que as 
companhias áreas tradicionais 
que foram mudando o perfil da 
sua operação na Europa têm que 
estar muito atentas e começa a 
antecipar a hipótese de segmen-
tar nos voos intercontinentais o 
interior do aviões para que os 
passageiros possam pagar ape-
nas aquilo que querem, assumin-
do que "as low cost no longo cur-
so vão vingar". 
Aliás, dá a TAP como exemplo a 
este nível nos voos intraeuro-
peus já que segmentou os aviões 
e passou a ter tarifas à medida de 
cada um. "Os últimos lugares dos 
aviões permitiram ir fazer uma 
coisa que não acontecia há oito 
anos, ir buscar passageiros às 
low cost", observou. 
Para além desta análise, referiu 
que o actual aeroporto de Lisboa 
é "um constrangimento ao des-
envolvimento da TAP" e espera 
que a solução do Montijo seja 
acelerada. E se não foi até agora, 
na prática a culpa é da privatiza-
ção da ANA. 

vezes o VAB da auto-europa, cerca 
de 75% do Vab de todo o grupo 
EDP, é um sector que não deve pe-
dir respeito, é um sector que tem 
de exigir respeito!", realçou. 
O 43.° Congresso da APAVT, que 
começou na passada quarta-feira 
em Macau e que hoje fecha com a 
descoberta de alguns pontos de in-
teresse do território, contou com a 
presença de mais de 700 congres- 
sistas. R.M.0 

O presidente da APAVT considera 
que o sector das agências de via-
gens é "uma comunidade de em-
presas com saúde, crescimento re-
cente e a pensar o futuro". 

No discurso de encerramento do 
43.° Congresso da APAVT, que este 
ano se realiza em Macau, evento 
que no seu entender "contou com 
oradores fantásticos, conteúdos 
muito ricos e conclusões importan-
tes", lançou quatro observações. 

Em primeiro lugar, a importân-
cia do oriente, e "a necessidade 
de utilizar Macau e Portugal 
como artífices de uma relação 
maior, que inclua a China, a Eu-
ropa e a lusofonia". 

Depois, dirigindo o olhar para o 
sector, entende que trabalhar em 
turismo é morar "no lado bri-
lhante da lua". "Porque, por um 
lado, o turismo é a principal acti-
vidade à escala global, e a sua re-
levância vai-se acentuar. Porque, 
por outro lado, as agências de via-
gens estão junto do ponto onde 
tudo começa - o consumidor. Ha-
verá, portanto, no futuro, um 
enorme campo de manobra para 
todos nós, agentes de viagens". 

Em terceiro lugar, julga que a 
tecnologia vai ter de acompanhar 
os agente até ao fim das vidas de 
quem trabalha no sector. E, relati-
vamente a ela, uma de duas, "ou 
surfainos a onda, ou nos afogamos 
por causa da onda". Ou seja, "te-
mos de utilizar a tecnologia, para 
criar valor e gerar rentabilidade" e 
"teremos de a utilizar de modo in- 

teligente, utilizando-a em nosso 
favor e não em estratégias de auto-
flagelamento e final menos feliz". 

Em quarto lugar, evidencia o es-
tudo sobre o sector, apresentado 
pela Sandra Primitivo, na sexta-fei-
ra. "Um sector que atrai mais no-
vas empresas do que a média da 
economia nacional; um sector que 
cresce nos últimos quatro anos 
mais do que a economia nacional; 
um sector que tem uma dimensão 

média das empresas superior à 
média da economia nacional; um 
sector que contrata pessoal mais 
qualificado do que a média do sec-
tor, e do que a média da economia 
nacional; um sector que cresceu 
nos últimos quatro anos, mais do 
que a economia portuguesa no seu 
todo; um sector que representa, em 
valor directo , indirecto e induzido, 
3.242 milhões de euros, cerca de 
2,1% do PIB nacional, cerca de 18 

'DESTINO PREFERIDO' MADEIRA VAI ACOLHER `FAM TRIP' CHINESA EUFORIAS ARREFECIDAS 

A Madeira vai receber em breve 
um grupo de agentes chineses 
que foram convidados a desco-
brir o destino. Este é o resultado 
imediato da operação de aproxi-
mação ao mercado asiático por 
parte da Associação de Promo-
ção da Região e dos agentes que 
participaram no 43.° Congresso 
da APAVT. 
Como revelamos na edição de 
sexta-feira, houve contactos jun-
to das 50 agências de viagens chi-
nesas que participaram num 
marcante `workshop' que decor-
reu na tarde do primeiro dia de 
trabalhos do 43.° Congresso da 
APAVT durante o qual foi feita a 
apresentação do guia em manda-
rim 'Madeira by CR7'. Outros 
agentes da Região com interesse 
no mercado chinês mostraram 
potencialidades do destino. Ca-
sos de Willy Sousa, da Windsor, 
de Linda Ramos , da DMC e de 
Gabriel Gonçalves, da MTS, que é 

O ano turístico vai ser excelente. Con-
tudo, o presidente da Confederação 
do Turismo Português, Francisco Ca-
lheiros, deixa o alerta: as receitas de 
2017 são iguais às de 2007. Logo, vão 
ser precisos muitos anos como este 
para que as "empresas bastante de-
pauperadas" recuperem e consoli-
dem resultados. 
No encerramento do "grande con-
gresso do Turismo", Francisco Ca-
lheiros manifestou também preocu-
pações diversas. Com  o Orçamento 
de 2018, pois entende que a oportuni-
dade de se fazerem importantes re-
formas foi desperdiçada. Com  ao 
apoio às empresas já que pouco se 
conseguiu com os reptos para a desci-
da do IVA. Com  a carga fiscal mesmo 
que toda a gente saiba que "não pode-
mos ter agravamento fiscal se é que 
queremos ter investimento". Com os 
desafios dos agentes, garantindo que 
tudo fará para dar respostas asserti-
vas ao reptos deixados por Pedro 
Costa Ferreira na sessão de abertura. 

Este ano o "destino preferido' da 
APAVT foi o Turismo do Centro de 
Portugal. E vai continuar a sê-lo no 
próximo ano, prolongamento inédi-
to que deriva do "dever de solidarie-
dade" efectiva em tempo de recons-
trucão de uma região afectada pelos 
incendios. 
O 'destino preferido' da APAVT é um 
projecto através do qual a associação 
e a região eleita definem uma agenda 
comum e tentam desenvolver opor-
tunidades ao longo do ano. 
A solidariedade para com o Centro 
de Portugal foi expressa em outros 
momentos neste 43.° congresso da 
APAVT em Macau, por sinal, o pri-
meiro 'destino preferido', desde que 
existe a iniciativa. 
A BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa 
elegeu o Centro de Portugal como 
`destino convidado' em 2018.0 Tu-
rismo de Portugal vai ter também 
um programa de incentivos financei-
ros para a realização de congressos 
nas zonas afetadas pelos incêndios. 

também delegado da APAVT na 
Madeira e que manifesta agrado 
que alguns "dos bons" fossem a 
Macau aprender tendências e 
desenvolver contactos. 
Apesar das dificuldades decor-
rentes das questões linguísticas 
e culturais e da Madeira não es-
tar do mapa dos chineses, quem 
promove o destino não baixa os 
braços para conquistar um mer-
cado prioritário na era da diver-
sificação. 
Gabriel Gonçalves assegura ao 
DIARIO que as reuniões com os 
agentes chineses é um bom 
princípio mas admite haver uma 
barreira que é a língua que ain-
da distancie esta plataforma de 
negócio do destino que vende. 
Como sem comunicação "tudo 
falha", entende que importa 
desenvolver uma aproximação, 
também através de parcerias, 
como é o caso do programa `sto-
pover' da TAP. 
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SEXTA-FEIRA 
FERIADO 

TE/q./MU-1TO DE LUZ 

MORADA: RUA DR. BRITO CÂMARA, N° 32 
,roximo à rotunda dos bombeiro::: municipais) 

ESPECIALMENTE -15N 

CONSULTA 
GRATUITA 

291 756 212 
910 859 059 

• 

àotetA 
Especialista 

Sua vida está ser atacada pela inveja, maldições, 
bruxaria e feitiços? Venha buscar um poderoso 
elemento, o  CORTA FEITIÇO  para cortar todos os 
males pela raiz e sua vida venha ser iluminada. 

DIÁRIO MATUTINO INDEPENDENTE • Domingo, 26 de Novembro de 2017 • Ano 142 • N° 46469 • 0,85 € (IVA incl.). Director: Ricardo Miguel Fernandes Oliveira dnoticias•pt 

"NÃO HÁ REDUÇÃO 
DA TAXA DE IRC. 
E 21%, VAI 
CONTINUAR 21%" ARIO 

de Notícias 
MADEIRA 

Presidente da ACIF considera 
que mexida no IR.0 para as PME 
não é suficiente para atrair empresas 
nacionais. "A medida significa uma 
poupava máxima de 12,5 euros 
por mês , sublinha Cristina Pedra 
que alerta para o aumento da despesa 
prevista no Orçamento de 2018 
P.26 E 27 

1-111' RESUME UEIXAS 
A "ENTRETENI ENTO" 

Diogo Lacerda Machado defende subsídio de mobilidade menos burocrático mas garante que não 
é a companhia que define os preços das ligações domésticas. Queixar-se da TAP é, para o administrador não executivo 

da empresa, uma espécie de "entretenimento ideal" em três épocas do ano P.6 •  Agentes turísticos chineses vêm à Região P.7 

NACIONAL 
VENCE DÉRBI 
FRACO 
Alvinegros bateram 
União por 24 P.14 E 15 

HOTÉIS 
DE FREE STATE 
ESGOTARAM 
PARA FESTA 
DA FLOR 
À MODA 
DA MADEIRA P.2 

FOTO HÉLDER SANTOS/ASPRESS 

AMOR, SUICÍDIO 
E PARTILHAS A NORTE 

Duas mulheres disputam a posse de terrenos 
e de uma casa em Ponta Delgada, num caso 
com contornos bizarros. Caso pode chegar 

ao Supremo Tribunal de Justiça P.4 E 5 
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Turismo 
vale 16% 
da atividade 
económica 
portuguesa 

CONGRESSO  O turismo vale 16% 
da atividade económica portu-
guesa, um valor superior à média 
mundial de 10%, calcula o estudo 
da EY e da consultora Augusto Ma-
teus e Associados sobre o valor 
económico da distribuição turís-
tica em Portugal, pedido pela As-
sociação Portuguesa das Agências 
de Viagens e Turismo (APAVT). Tal 
equivale a 3,24 mil milhões de eu-
ros, ou seja, 2,1% do PIB e o mes-
mo que 75% do valor gerado pelo 
grupo Galp. 

De acordo com os dados apre-
sentados no 43.° Congresso da 
APAVT, a decorrer em Macau, o 
crescimento do peso da distribui-
ção turística em termos de volu-
me de negócios na economia por-
tuguesa (10%) supera a média da 
economia em geral, sendo inclusi-
ve superior à média europeia. 

Em 2016, as 2033 empresas de 
distribuição turística a operar em 
Portugal geraram um volume de 
negócios de 2131 milhões de eu-
ros, que corresponde a um valor 
acrescentado bruto de 214 mi-
lhões de euros, empregando qua-
se 10 mil pessoas e sendo respon-
sáveis por 183 milhões de euros 
em remunerações. As empresas 
são maiores e mais jovens, em 
média, do que as empresas portu-
guesas, empregando mais pessoal 
com qualificações ao nível do en-
sino superior. 

Mais afetado do que o turismo, 
em geral, e do que a economia na-
cional, no global, durante a crise 
financeira de 2008 e 2009, o setor 
da distribuição turística portugue-
sa recuperou rapidamente, em 
2011, quando a economia e o turis-
mo se ressentiam da chegada da 
troika, do ponto de vista da evolu-
ção do número de empresas, que 
acelerou a partir de 2013. 
ERIKA NUNES, EM MACAU 
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O presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), Pedro Costa
Ferreira, afirmou hoje em Macau que o setor, que representa cerca de 2,1% do PIB nacional, não deve
pedir, mas exigir, respeito.A afirmação do presidente da APAVT foi sustentada nos dados de um
estudo da AMA/EY (Augusto Mateus e Associados/Ernest & Young), que revela, entre outras
conclusões, que o sector das agências de viagens representa, em valor directo, indirecto e induzido,
3.242 milhões de euros, cerca de 2,1% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional."Um sector que atrai
mais novas empresas do que a média da economia nacional, um sector que cresce nos últimos quatro
anos mais do que a economia nacional, um sector que tem uma dimensão média das empresas
superior à média da economia nacional, um sector que contrata pessoal mais qualificado do que a
média do sector, e do que a média da economia nacional, um sector que cresceu nos últimos quatro
anos, mais do que a economia portuguesa no seu todo, um sector que representa, em valor directo,
indirecto e induzido, 3.242 milhões de euros, cerca de 2,1% do PIB nacional, (...) é um sector que não
deve pedir respeito, é um setor que tem de exigir respeito", afirmou Pedro Costa Ferreira.O presidente
da APAVT falava no encerramento do 43.º Congresso Nacional das Associação Portuguesa das
Agências de Viagens e Turismo, que decorreu em Macau."Somos, pois, uma comunidade de empresas
com saúde, crescimento recente e a pensar o futuro", acrescentou Pedro Costa Ferreira.Segundo o
estudo da AMA/EY, apresentado pela directora executiva da Unidade EY-AM&A, Sandra Primitivo, os
3.242 milhões de euros que o setor das agências de viagens representa, em valor direto, indireto e
induzido, é cerca de 18 vezes o Valor Acrescentado Bruto (VAB) - resultado final da actividade
produtiva no decurso de um período determinado - da Autoeuropa e cerca de 75% do VAB de todo o
Grupo EDP.O 43.º Congresso da APAVT, que começou na passada quarta-feira em Macau, contou com
a presença de mais de 700 congressistas, sendo 650 portugueses, de todas as áreas do sector do
Turismo.
 
Agência Lusa
 
 

Página 148



A149

Página 149



A150

Página 150



Página 151



A152

Riqueza em 2018 igual à de 2007
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/11/2017

Meio: i Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=962badfd

/

 
Economista Augusto Mateus alerta que a economia está longe das europeias e Portugal tem um grave
problema de financiamento externo.
 
Os números são sempre uma grande maçada para quem aposta na propoganda para mascarar a
realidade.
 
Numa altura em que a gerinonça faz dois anos de vida e anda a acenar com crescimentos da
economia e recuperação do emprego, as afirmações do economista Augusto Mateus no congresso da
APAVT em Macau são um aviso sério à navegação:  Em 2018 produziremos riqueza ao mesmo nível de
2007 .
 
Outro assunto que mereceu a atençao do economista foi a falta de investimento na economia
portuguesa:  Como uma empresa pode crescer sem investimento? E como uma economia pode crescer
sem investimento?  O especialista admitiu que a economia portuguesa enfrenta uma séria crise de
investimento, público e empresarial.
 
Portugal na opinião de Augusto Mateus está muito afastado das outras economias europeias e
apresenta um enorme desequilíbrio financeiro:  Portugal precisa de financiamento externo ainda
durante muito tempo. Temos de prestar atenção a isso e qualquer alteração às taxas de câmbio, de
juro vai criar-nos problemas graves , acrescenta.
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O que diz Lacerda Machado sobre amizade com António Costa, a China e a TAP
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/11/2017

Meio: Público Online

Autores: Luís Villalobos

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=385bbcba

/

 
26 de Novembro de 2017, 8:00
 
Advogado e gestor da Geocapital diz que o facto de ter ficado conhecido como o melhor amigo de
Costa lhe tirou algum "mérito e identidade".
 
Foto
    
     
  
 
      Lacerda Machado esteve em Macau à conversa com o presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira,
e abordou vários temas do seu percurso
     DR
 
Diogo Lacerda Machado diz que não gosta de se expor, mas ontem esteve cerca de uma hora a falar
sobre si e sobre a sua visão dos temas a que está ligado, como é o do caso da TAP, da qual é
administrador não executivo, nomeado pelo Estado. Esse mesmo Diogo Lacerda Machado é também -
e por isso mesmo ficou conhecido e mais exposto a nível nacional - o melhor amigo do actual
primeiro-ministro, António Costa.
 
Soube-se isso publicamente em Março de 2016, quando António Costa o disse numa entrevista e
Lacerda Machado negociava uma alteração à privatização da TAP que permitisse manter o Estado
como accionista de relevo.
   
       
      
      
      Lacerda Machado troca cargo de consultor do Governo pelo de administrador da TAP
 
Desde então, é difícil ler ou ouvir algo sobre Lacerda Machado em que não se diga que é o melhor
amigo do chefe do executivo formado pelo PS, o que talvez retire alguma imagem de autonomia de
pensamento ao advogado e gestor.
 
Se é isso ou não, Lacerda Machado não o disse, mas não deixou de referir, com um certo sorriso, que
sim, que o comentário de António Costa "em certa medida tirou-[lhe] a identidade e o mérito", coisa
que, acrescentou, "se perdoa a quem é o nosso melhor amigo", uma amizade "profunda, antiga e
recíproca".
 
O tema não surgiu por acaso, foi antes o início de conversa lançado ontem de manhã em Macau pelo
presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e turismo (APAVT), Pedro Costa
Ferreira, num formato em que o responsável da APAVT ia marcando os temas, no âmbito do 43.º
congresso da associação. O curriculum vitae (CV) de Lacerda Machado é vasto, sublinhara o
presidente da APAVT, mas, desde que alguém o classificou como melhor amigo, do CV "apagaram a
parte do mérito e foi só a parte da amizade que ficou", dando então a oportunidade ao gestor para se
lançar sobre a questão.
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Após o tema António Costa, foi a vez da China, que, sublinha Lacerda Machado, se vê como o centro
do mundo (cabendo a Portugal uma posição que nos mapas mais convencionais está próxima do
Alasca). "Nós não nos damos conta da forma especial como a China nos olha devido a essa
singularidade histórica que Macau significa", defendeu.
   
       
      
      
      Lacerda Machado não tem "vergonha" de ir para a TAP
 
Foi em 1988 que Lacerda Machado chegou a Macau, juntamente com Eduardo Cabrita e Pedro Siza
Vieira (dois actuais ministros de António Costa, de quem também são amigos), e ainda hoje está
ligado a esta região por via da Geocapital. Este é um projecto de investimentos em países lusófonos
criado por Jorge Ferro Ribeiro e Stanley Ho, enquadrado pela formação, nesta região, do Fórum para a
Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa.
 
A China, diz o gestor da Geocapital, recorre à "singularidade histórica de Macau" para, numa lógica de
soft power, dizer aos países lusófonos que "não devem temer" a sua aproximação, porque soube
manter com os portugueses uma ligação prolongada de "respeito mútuo".
 
Quanto aos países de língua portuguesa, esses, diz, "não são estratégicos para a China, são vitais",
dando o caso de Angola, maior parceiro comercial do gigante asiático em África. No caso de Portugal,
fez a apologia do investimento chinês, que surgiu "quando mais ninguém investiu", visível em
empresas como a EDP.
O acerto de contas da VEM   
       
      
      
      Governo renova contrato com Diogo Lacerda Machado por seis meses
 
Da China e Macau passou-se para a aviação, com Lacerda Machado a defender que se devia acelerar a
operacionalização do novo aeroporto no Montijo, de modo a estar pronto antes de 2022.
 
Apaixonado assumido por aviões desde criança, altura em que, em Angola, olhava para os aparelhos
da DTA - a divisão dos transportes aéreos que ali operava -, foi o momento de falar sobre a TAP e o
tema da reversão do processo de privatização que estava em curso. Quando o seu "melhor amigo se
tornou líder do PS", explicou, a TAP era um dos temas em cima da mesa, porque estava incluído no
memorando da troika o projecto de privatizar a companhia aérea.
 
Podendo ser uma solução para a empresa, que precisava de se financiar, "bastaria uma privatização
parcial". Com Costa na chefia do Governo, foi então a vez de aplicar no terreno as ideias que tinha
defendido sobre a TAP. Hoje, com o Estado a deter 50% do capital (cabendo a esmagadora dos
direitos económicos, como eventuais dividendos, aos privados), diz o gestor: "[O resultado final é]
melhor do que pensámos." No meio de rasgados elogios ao presidente executivo, Fernando Pinto - que
"fez um trabalho notável" sem dinheiro, já que o Estado não podia injectar mais capital -, evidenciou o
resultado que será visível com a chegada de novos aviões, com redução de combustível de 15% a
20%.
 
Depois, e após uma análise aos accionistas privados (David Neeleman, "um vencedor"; Humberto
Pedrosa, "um empresário exemplar" e o grupo chinês HNA, "um assombro da aviação"), afirmou que,
com a nova estratégia de segmentação, a TAP conseguiu inverter uma tendência e já "foi buscar
passageiros às low cost".
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      Lacerda Machado admite que ausência de contrato foi "menos conforme ao valor da
transparência"
 
Desafiado pelo presidente da APAVT a pronunciar-se sobre as falhas no serviço que têm sido
apontadas, disse existirem, mas de forma pontual. "Não chega a 1,5% dos voos" na Europa, referiu.
"Mas hoje basta uma pessoa dizer nas redes sociais que não foi servido" para o tema se tornar "uma
coisa de grande proporção".
 
Por fim, e como toque final, o presidente da APAVT abordou o tema da compra da Varig Engenharia e
Manutenção (VEM) pela TAP em 2005, à qual o gestor esteve ligado por via da Geocapital, parceira
financeira do negócio, e que envolveu também o Bndes - o Banco Nacional do Desenvolvimento do
Brasil. Por muitos considerado como um negócio ruinoso, com avultados prejuízos que se têm vindo a
acumular ano após ano, e do qual a Geocapital saiu logo no início, devia Lacerda Machado "pedir
desculpa" ou defendia que tinha sido proveitoso? Resposta pronta: a compra da VEM foi "a decisão
mais estratégica tomada por Fernando Pinto" no tempo em que esteve sozinho ao leme da empresa.
Não houve, garante, ganhos financeiros para a Geocapital, e só a compra da empresa de manutenção
- a segunda do hemisfério sul, sublinhou -, ligada a uma tentativa de salvar a Varig, é que permitiu à
TAP expandir-se depois para o Brasil (com novas rotas) como se expandiu.
 
Ao contar com o apoio do Governo brasileiro, num mercado "hostil para estrangeiros", a TAP evitou
ser mais um a cair no "cemitério de projectos bancários e industriais portugueses".
 
No acerto de contas que fez perante centenas de profissionais que estavam na plateia, ontem de
manhã em Macau, Lacerda Machado deu dois números: a TAP aplicou 450 milhões na VEM e
arrecadou 13 mil milhões em proveitos por via do Brasil. Mensagem passada através do palco, num
dia em que Diogo Lacerda Machado tomou a iniciativa de não ser discreto.
 
O jornalista viajou a convite da APAVT
 
Luís Villalobos
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O que diz Lacerda Machado sobre 
amizade com Costa, China e TAP

Diogo Lacerda Machado diz que não 

gosta de se expor, mas ontem este-

ve cerca de uma hora a falar sobre 

si e sobre a sua visão dos temas a 

que está ligado, como é o do caso 

da TAP, da qual é administrador não 

executivo, nomeado pelo Estado. Es-

se mesmo Diogo Lacerda Machado 

é também — e por isso mesmo fi cou 

conhecido e mais exposto a nível na-

cional — o melhor amigo do actual 

primeiro-ministro, António Costa.

Soube-se isso publicamente em 

Março de 2016, quando António 

Costa o disse numa entrevista e La-

cerda Machado negociava uma al-

Numa conversa em Macau com o presidente da APAVT, o gestor da Geocapital sublinhou que o facto 
de ter fi cado conhecido como o melhor amigo de António Costa lhe tirou algum “mérito e identidade” 

DR

teração à privatização da TAP que 

permitisse manter o Estado como 

accionista de relevo.

Desde então, é difícil ler ou ouvir 

algo sobre Lacerda Machado em que 

não se diga que é o melhor amigo do 

chefe do executivo formado pelo PS, 

o que talvez retire alguma imagem 

de autonomia de pensamento ao 

advogado e gestor.

Se é isso ou não, Lacerda Macha-

do não o disse, mas não deixou de 

referir, com um certo sorriso, que 

sim, que o comentário de António 

Costa “em certa medida tirou-[lhe] 

a identidade e o mérito”, coisa que, 

acrescentou, “se perdoa a quem é o 

nosso melhor amigo”, uma amizade 

“profunda, antiga e recíproca”.

O tema não surgiu por acaso, foi 

Aviação
Luís Villalobos, Macau

Lacerda Machado 
chegou a Macau 
em 1988, com 
Eduardo Cabrita e 
Pedro Siza Vieira, 
hoje ministros

Eduardo Cabrita e Pedro Siza Vieira 

(dois actuais ministros de António 

Costa, de quem também são ami-

gos), e ainda hoje está ligado a esta 

região por via da Geocapital. Este é 

um projecto de investimentos em 

países lusófonos criado por Jorge 

Ferro Ribeiro e Stanley Ho, enqua-

drado pela formação, nesta região, 

do Fórum para a Cooperação Econó-

mica e Comercial entre a China e os 

Países de Língua Portuguesa.

A China, diz o gestor da Geocapi-

tal, recorre à “singularidade históri-

ca de Macau” para, numa lógica de 

soft power, dizer aos países lusófo-

nos que “não devem temer” a sua 

aproximação, porque soube man-

ter com os portugueses uma ligação 

prolongada de “respeito mútuo”.

Diogo Lacerda Machado esteve ontem em Macau à conversa com o presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira, e abordou vários temas do seu percurso

Lacerda Machado é vasto, sublinha-

ra o presidente da APAVT, mas, des-

de que alguém o classifi cou como 

melhor amigo, do CV “apagaram a 

parte do mérito e foi só a parte da 

amizade que fi cou”, dando então a 

oportunidade ao gestor para se lan-

çar sobre a questão.

Após o tema António Costa, foi a 

vez da China, que, sublinha Lacerda 

Machado, se vê como o centro do 

mundo (cabendo a Portugal uma 

posição que nos mapas mais con-

vencionais está próxima do Alasca). 

“Nós não nos damos conta da forma 

especial como a China nos olha devi-

do a essa singularidade histórica que 

Macau signifi ca”, defendeu. 

Foi em 1988 que Lacerda Machado 

chegou a Macau, juntamente com 

antes o início de conversa lançado 

ontem de manhã em Macau pelo 

presidente da Associação Portugue-

sa das Agências de Viagens e turis-

mo (APAVT), Pedro Costa Ferreira, 

num formato em que o responsável 

da APAVT ia marcando os temas, no 

âmbito do 43.º congresso da asso-

ciação. O curriculum vitae (CV) de 
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no serviço que têm sido apontadas, 

disse existirem, mas de forma pon-

tual. “Não chega a 1,5% dos voos” 

na Europa, referiu. “Mas hoje basta 

uma pessoa dizer nas redes sociais 

que não foi servido” para o tema se 

tornar “uma coisa de grande pro-

porção”.

Por fi m, e como toque fi nal, o pre-

sidente da APAVT abordou o tema da 

compra da Varig Engenharia e Ma-

nutenção (VEM) pela TAP em 2005, 

à qual o gestor esteve ligado por via 

da Geocapital, parceira fi nanceira 

Quanto aos países de língua por-

tuguesa, esses, diz, “não são estra-

tégicos para a China, são vitais”, 

dando o caso de Angola, maior par-

ceiro comercial do gigante asiático 

em África. No caso de Portugal, fez 

a apologia do investimento chinês, 

que surgiu “quando mais ninguém 

investiu”, visível em empresas co-

mo a EDP.

O acerto de contas da VEM
Da China e Macau passou-se para a 

aviação, com Lacerda Machado a de-

fender que se devia acelerar a ope-

racionalização do novo aeroporto 

no Montijo, de modo a estar pronto 

antes de 2022.

Apaixonado assumido por aviões 

desde criança, altura em que, em 

Angola, olhava para os aparelhos 

da DTA — a divisão dos transportes 

aéreos que ali operava —, foi o mo-

mento de falar sobre a TAP e o tema 

da reversão do processo de privati-

zação que estava em curso. Quan-

do o seu “melhor amigo se tornou 

líder do PS”, explicou, a TAP era um 

dos temas em cima da mesa, por-

que estava incluído no memorando 

da troika o projecto de privatizar a 

companhia aérea.

Podendo ser uma solução para 

a empresa, que precisava de se fi -

nanciar, “bastaria uma privatização 

parcial”. Com Costa na chefi a do Go-

verno, foi então a vez de aplicar no 

terreno as ideias que tinha defendi-

do sobre a TAP. Hoje, com o Estado 

a deter 50% do capital (cabendo a 

esmagadora dos direitos económi-

cos, como eventuais dividendos, aos 

privados), diz o gestor: “[O resultado 

fi nal é] melhor do que pensámos.” 

No meio de rasgados elogios ao pre-

sidente executivo, Fernando Pinto 

— que “fez um trabalho notável” sem 

dinheiro, já que o Estado não podia 

injectar mais capital —, evidenciou o 

resultado que será visível com a che-

gada de novos aviões, com redução 

de combustível de 15% a 20%.

Depois, e após uma análise aos ac-

cionistas privados (David Neeleman, 

“um vencedor”; Humberto Pedrosa, 

“um empresário exemplar” e o gru-

po chinês HNA, “um assombro da 

aviação”), afi rmou que, com a nova 

estratégia de segmentação, a TAP 

conseguiu inverter uma tendência 

e já “foi buscar passageiros às low 

cost”.

Desafi ado pelo presidente da APA-

VT a pronunciar-se sobre as falhas 

houve, garante, ganhos fi nanceiros 

para a Geocapital, e só a compra da 

empresa de manutenção — a segun-

da do hemisfério sul, sublinhou —, 

ligada a uma tentativa de salvar a Va-

rig, é que permitiu à TAP expandir-

se depois para o Brasil (com novas 

rotas) como se expandiu.

Ao contar com o apoio do Gover-

no brasileiro, num mercado “hos-

til para estrangeiros”, a TAP evitou 

ser mais um a cair no “cemitério 

de projectos bancários e industriais 

portugueses”.

No acerto de contas que fez pe-

rante centenas de profi ssionais que 

estavam na plateia, ontem de ma-

nhã em Macau, Lacerda Machado 

deu dois números: a TAP aplicou 

450 milhões na VEM e arrecadou 13 

mil milhões em proveitos por via do 

Brasil. Mensagem passada através 

do palco, num dia em que Diogo La-

cerda Machado tomou a iniciativa 

de não ser discreto. O jornalista 
viajou a convite da APAVT

do negócio, e que envolveu também 

o Bndes — o Banco Nacional do De-

senvolvimento do Brasil. Por muitos 

considerado como um negócio rui-

noso, com avultados prejuízos que 

se têm vindo a acumular ano após 

ano, e do qual a Geocapital saiu logo 

no início, devia Lacerda Machado 

“pedir desculpa” ou defendia que ti-

nha sido proveitoso? Resposta pron-

ta: a compra da VEM foi “a decisão 

mais estratégica tomada por Fernan-

do Pinto” no tempo em que esteve 

sozinho ao leme da empresa. Não 

[Caso da amizade 
com Costa] em certa 
medida tirou-me a 
identidade e o mérito
Lacerda Machado
Gestor

luis.villalobos@publico.pt

Página 178



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 5,65 x 8,35 cm²

  Corte: 3 de 3ID: 72399350 26-11-2017

52468a16-6218-4d88-baf9-efc702714606

Autarquias multam empresa que 
domina refeições nas escolas 
A Uniself controla a maioria das cantinas escolares geridas pelo Ministério da Educação, mas há muitas 
críticas ao que é servido aos alunos e há câmaras a aplicar multas elevadas à empresa Destaque, 2 a 5 e Editorial

Pedro Nuno Santos, em 
entrevista, diz que acordos à 
esquerda não proíbem PS de 
ouvir a direita p6/7

Desportivo das Aves impôs 
empate ao FCP, resultado que 
pode relançar o campeonato 
à 12.ª jornada p24

“Em matérias 
estruturantes 
vamos procurar 
o PSD e o CDS”

Porto derrapa 
nas Aves antes 
de receber 
o Benfica

RUI GAUDÊNCIO SOBRE CORRESPONDÊNCIA DO ARQUIVO ANTÓNIO DE OLIVEIRA SALAZAR NA TORRE DO TOMBO
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Lacerda Machado 
Caso da amizade 
com António 
Costa tirou-lhe 
“identidade 
e mérito” 
Economia, 14/15

Grandes e pequenos segredos 

Cartas inéditas de Salazar
ISNN-0872-1548

EUA Os xerifes que fazem lei 
da retórica política de Trump  
Mundo, 18/19

Economia, 14/15
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O presidente da Turismo do
Centro de Portugal mostra-se
confiante de que a região vai
continuar a crescer “acima dos
dois dígitos” em 2018. “Em 2017,
os dados do INE [Instituto Na-
cional de Estatística] revelam
que a região Centro foi a que

mais cresceu em percentagem
nas dormidas e numa vanta-
gem muito significativa, cerca
de três vezes mais do que
cresce a média nacional”, co-
meçou por afirmar Pedro Ma-
chado, ontem, lembrando “que
não é uma novidade”.

Apontando os exemplos, se-
gundo os mapas do INE de
Abril ou de Maio de 2017, o
Centro de Portugal foi a região
que mais cresceu comparati-
vamente com todas as outras
regiões e, inclusivamente, com
aquilo que foi o crescimento

de Portugal. “Há uma tendên-
cia de crescimento que se ve-
rifica”, acrescentou o respon-
sável, num encontro com jor-
nalistas à margem do 43.º Con-
gresso Nacional da Associação
Portuguesa das Agências de
Viagens e Turismo (APAVT),
que decorreu em Macau.

“A nossa perspectiva é que
em 2018 se vai confirmar esse
crescimento (…). Acredito que
em 2018 - não sei se crescere-
mos na ordem dos 16 ou 16,5%,
como até aqui -, mas, segura-
mente, acima dos dois dígitos”,
afirmou Pedro Machado.

O responsável disse ainda
que “se em Maio havia a pers-
pectiva de que esse cresci-
mento se verificaria não ape-
nas pelo Centenário das Apa-
rições, mas muito em particu-
lar pela presença do Santo Pa-
dre, os dados de Setembro vêm
não confirmar essa percepção,
mas aquela que temos de que
o destino por ser diverso, e par-
ticularmente para os mercados
externos - que cresceram aci -
ma dos 28%, segundo o INE,
uma cifra muito significativa -
, e o trabalho que estamos a fa-
zer com os operadores interna-
cionais, a diversidade dos mer-
cados, a nossa aposta já conso-
lidada quer para o turismo re-
ligioso quer para o mercado
americano, quer para o mer-
cado do Canadá, e o reforço da
posição em Israel fará com
que, seguramente, tenhamos
em 2018 um crescimento con-
solidado”, explicou aquele res-
ponsável. |

Congresso Centro de Portugal foi a região de turismo
que mais cresceu comparativamente com todas as outras 

Turismo do Centro 
espera continuar 
a crescer em 2018

D.R.

Pedro Machado (2.º à esq.) e Ribau Esteves (4.º) presentes no congresso
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Fundador Adriano Lucas (1925-2011) |  Director Adriano Callé Lucas |    Jornal defensor da valorização de Aveiro e da Região das Beiras
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Este jornal
vale 1,20 € 
nos postos 

Veja como na
coluna de ofertas

ASM INDUSTRIES CRIA 
UNIDADE DE 25 MILHÕES
A empresa, do grupo A. Silva Matos, sediado em Sever do Vouga, vai instalar uma unidade
industrial no porto de Aveiro e criar 150 novos postos de trabalho Página 14

Centro espera
continuar
a crescer 
em 2018
Turismo | P16

Diocese quer
inventário
de todo o seu
património
Região | P3

Conselho
de Ministros
reúne, amanhã,
em Aveiro
Universidade | P6

Contas 
aprovadas
à terceira
tentativa 
Cesarense | P21

JAREPORTAGENS

Acidentes em Sever do Vouga e Águeda resultam num morto e nove feridos Página 7

iDia trágicoi

ina região de Aveiroi
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TURISMO A BTL - Bolsa de
Turismo de Lisboa elegeu o
Centro de Portugal como “des-
tino convidado” em 2018, anun-
ciou, em Macau, a directora de
área de feiras da FIL e respon-
sável pela BTL, Fátima Vila
Maior. “Em 2018, o destino con-
vidado da BTL vai ser o Centro
de Portugal. Achamos que há
um conjunto de situações, que
estão criadas este ano, para
que no próximo ano faça todo
o sentido que a escolha tenha
recaído sobre este destino”,
afirmou, ontem.

A responsável falava aos jor-
nalistas portugueses à margem
do 43.º Congresso Nacional da
Associação Portuguesa das
Agências de Viagens e Turismo
(APAVT), que decorreu em Ma-
cau. 

Pós-incêndios
“Numa primeira análise, in-

felizmente pelos desastres am-
bientais que ocorreram e, por-
tanto, é um destino que tem

que ter uma capacidade muito
grande de se renovar e nós
acreditamos que sim. Já foram
dadas algumas provas, con-
tudo, achamos que houve um
grande mediatismo, e nós BTL
queremos que esse media-
tismo não fique só pelos meses
a seguir, mas que de alguma
forma seja transportado para
o ano 2018”, disse, justificando
a escolha. Fátima Vila Maior
acrescentou que “há muito tra-
balho a fazer e, portanto, é uma
coisa que não pode ser pon-
tualmente nestes meses ime-
diatamente a seguir”. Por outro
lado, disse, o Centro é um des-
tino que tem uma oferta enor -
me e muito diversificada.

Anteontem, a secretária de
Estado do Turismo, Ana Men-
des Godinho, já tinha decla-
rado, em Macau, que o Turis -
mo de Portugal vai ter também
um programa de incentivos fi-
nanceiros para a realização de
congressos nas zonas afecta-
das pelos incêndios. |

“Destino convidado”
da BTL em 2018

Centro vai merecer um destaque “especial” na BTL de 2018

D.R.
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111 O Centro de Por-
tugal foi escolhido como 
destino convidado da BTL – 
Bolsa de Turismo de Lisboa 
em 2018. Uma distinção 
importante para a região, 
anunciada ontem em Ma-
cau, numa conferência de 
imprensa, à margem do 
43.º Congresso Nacional 
da Associação Portuguesa 
das Agências de Viagens e 
Turismo (APAVT). 

“Em 2018, o destino 
convidado da BTL vai ser 
o Centro de Portugal. Há 
um conjunto de situações 
que aconteceram este ano 
e que fazem todo o sentido 
para esta escolha”, frisou a 
diretora de Coordenação 
de Exposições na Feira In-
ternacional de Lisboa (FIL) 
e responsável pela BTL, Fá-
tima Vila Maior. “Face aos 
desastres que ocorreram”, 
o Centro de Portugal “é um 
destino que já deu provas 
de que tem uma capaci-
dade muito grande de se 
renovar. Houve um grande 
mediatismo e nós quere-
mos que esse mediatismo 
seja transportado para o 
ano de 2018”, justificou 
Fátima Vila Maior. Além 
disso, acrescentou, “é um 
destino com uma oferta 
enorme e muito diversifi-

cada. Independentemen-
te da excelente oferta dos 
outros destinos, o Centro 
de Portugal é aquele que 
tem uma maior oferta, que 
nunca se vai esgotar”. Com 
esta escolha, o Centro de 
Portugal garante um lugar 
de destaque na BTL. 

A conferência de impren-
sa contou com as presenças 
de Paulo Brehm, da APAVT, 
e Pedro Machado, Ribau 
Esteves e Jorge Loureiro, 
todos elementos da dire-
ção do Turismo Centro de 
Portugal. Pedro Machado 
destacou a importância da 
distinção para o Turismo 
do Centro: “A presença na 

Bolsa de Turismo de Lisboa 
é muito importante para 
qualquer região e também 
para o Turismo Centro de 
Portugal. A BTL é a maior 
montra e o maior evento 
de promoção turística a 
nível nacional, enquanto 
feira”.

Uma presença tão impor-
tante na BTL vai ajudar à 
estratégia definida para a 
região. “Nós precisamos 
urgentemente de mudar a 
perceção, muito em parti-

cular no mercado interno, 
de que o destino Centro 
de Portugal foi todo atin-
gido pelos incêndios. A 
nossa prioridade é dizer 
ao mercado nacional que 
o Centro de Portugal foi 
atingido, mas continua 
com infraestruturas, com 
equipamento, com oferta 
que estão em perfeitas con-
dições para que a região 
possa continuar a afirmar-
se como um destino turís-
tico”, disse Pedro Machado.

Região

Centro de Portugal é destino 
convidado da BTL 2018

Anúncio foi feito ontem em Macau e garante um lugar de destaque ao Centro de Portugal na BTL

DR
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“Empresas da região 
são um bom exemplo”
O ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, elogiou o esforço das empresas e o 
crescimento empresarial sustentado, na conferência  “A Economia e o futuro: desafi os 
e novas oportunidades com o 2020”, promovida pelo DIÁRIO AS BEIRAS >Págs 4 a 7

CENTRO DE PORTUGAL EM DESTAQUE 
NA BOLSA DE TURISMO DE 2018

Turismo do Centro foi escolhido como destino convidado da próxima BTL, 
para mostrar que apesar dos incêndios a oferta turística continua a ser imensa > Pág 15

Coimbra PSP 
detém homem 
que agrediu e 
roubou jovem >Pág 3

Desporto Briosa 
procura quinta 
vitória consecutiva 
em Gaia  >Pág 16

Coimbra Mecenas 
dos EUA fi nanciam 
investigação da 
Universidade  >Pág 11

Mira Limpeza quer 
travar infestação 
de jacintos de água 
na Barrinha >Última

A ilusão 
da ilusão

José 
Manuel Pureza

Carta aberta 
pela água

João
Vaz

Se não queremos ser 
carrascos da liberdade

Joaquim 
Norberto Pires

Uma reflexão 
regional

Paulo 
Júlio

Verdades 
e opiniões

Diogo 
Cabrita

a nossa opinião, 
hoje, no Diário 
As Beiras

DB-Luís Carregã
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Centro Autarcas 
reuniram-se com 
primeiro-ministro
>Última
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BTL elege Centro como
‘destino convidado’
TURISMO A BTL - Bolsa de
Turismo de Lisboa elegeu o
Centro de Portugal como ‘des-
tino convidado’ em 2018, anun-
ciou, em Macau, a directora de
área de feiras da FIL e respon-
sável pela BTL, Fátima Vila
Maior. «Em 2018, o destino
convidado da BTL vai ser o
Centro de Portugal. Achamos
que há um conjunto de situa-
ções, que estão criadas este
ano, para que no próximo ano
faça todo o sentido que a es-
colha tenha recaído sobre este
destino», afirmou.

A responsável falava ontem
aos jornalistas portugueses à
margem do 43.º Congresso
Nacional da Associação Por-
tuguesa das Agências de Via-
gens e Turismo (APAVT), que
decorreu em Macau. 

«Numa primeira análise, in-
felizmente pelos desastres am-
bientais que ocorreram e, por-
tanto, é um destino que tem
que ter uma capacidade muito
grande de se renovar e nós
acreditamos que sim. Já foram

dadas algumas provas, con-
tudo, achamos que houve um
grande mediatismo, e nós BTL
queremos que esse media-
tismo não fique só pelos meses
a seguir, mas que de alguma
forma seja transportado para
o ano 2018», disse, justificando
a escolha.

«Independentemente da ex-
celente oferta de outros desti-
nos, podemos dizer que, se ca-
lhar, o Centro de Portugal é
aquele que tem uma maior
oferta e, portanto, nunca se es-
gota e o nosso objectivo é que,
enquanto destino convidado
da BTL, não se esgote em mais
publicidade na feira, em se po-
der ver na entrada da feira uma
menção ao Centro, mas que-
remos também que esse posi-
cionamento extravase a feira
e se veja na cidade de Lisboa
por ocasião da BTL o destino.
Que Lisboa viva o destino do
Centro, que na semana na BTL,
no mês de Março, que é o mês
que antecede a Páscoa, quere-
mos potenciar», sublinhou.|
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TURISMO 

Estudantes chineses vão poder 
trabalhar nos hotéis nacionais

Os hotéis portugueses vão po-
der ter em 2018 estudantes de 
turismo chineses a atender 
os seus hóspedes. Foi uma 
missão que levou esta sema-
na Ana Mendes Godinho, se-
cretária de Estado do Turis-
mo, a Macau, num trabalho 
à margem do congresso da 
Associação Portuguesa das 

Agências de Viagens e Turis-
mo (APAVT) naquele territó-
rio da China, onde também 
participou.

“O turismo chinês está este 
ano com crescimentos de 
40% em Portugal, até setem-
bro os hóspedes chineses nos 
hotéis foram cerca de 191 mil, 
e isto em cima do aumento 

de 18% no ano passado”, sali-
entou Ana Mendes Godinho, 
antecipando a continuação 
deste crescimento nos próxi-
mos anos, alimentado sobre-
tudo pela rota aérea direta 
entre Portugal e à China que 
arrancou em 2017. “Foi uma 
vitória histórica que resultou 
nestas taxas de crescimento 
fantásticas. Não há dúvida de 
que, para Portugal, o mer-
cado chinês é o mercado do 
futuro”, sublinhou.

Num programa de trabalho 
que envolveu vários encontros 
com investidores, Ana Mendes 
Godinho foi ao Instituto de 
Formação Turística de Macau 
contratar a vinda de estudan-
tes formados por aquela escola 
“e numa lógica de levar estagi-
ários para hotéis que queiram 
receber turistas chineses”. 
Frisa que este intercâmbio já 
existe e que em 2017 houve 
11 estudantes chineses em es-
colas de turismo nacionais. 
“O objetivo é que em 2018 os 
estudantes chineses possam ir 
diretamente para os hotéis, e 
temos já dois grupos interes-
sados, entre 14 empresas tu-
rísticas nacionais que têm tido 
uma participação regular em 
workshops relacionados com o 
mercado da China”, adiantou. 
Ter pessoas a falar mandarim 
é um dos requisitos de base 
identificados pelos hotéis para 
conseguir trabalhar em escala 
o turismo chinês, além de ter 
canais de televisão ou servir 
pequenos almoços adotados 
aquele mercado. 

Falta mão de obra  
no turismo  

A falta de mão de obra quali-
ficada constitui de momento 
a principal preocupação do 
sector do turismo, tendo sido 
esta a tónica do congresso da 
Associação da Hotelaria de 
Portugal (AHP), que decor-
reu na semana passada em 
Coimbra. Lembrando que o 
turismo criou 70 mil postos 
de trabalho entre setembro 
de 2016 e setembro de 2017 e 
que continua a crescer a ofer-
ta ao nível de novos hotéis, 
Ana Mendes Godinho salien-
tou que “as escolas de turis-
mo nacionais, que formam 
anualmente três mil alunos 
não têm capacidade de ali-
mentar a procura de turismo 
que neste momento existe no 
país”. Atualmente há 350 mil 
pessoas a trabalhar no turis-

mo, e o aumento de emprego 
no sector foi no ano passado 
de 18%. “Há hoje um desafio 
enorme a nível da qualifica-
ção dos trabalhadores, mas 
também dos salários”, sus-
tentou a secretária de Esta-
do do Turismo, frisando que 
“os trabalhadores do turismo 
também têm de ser mais bem 
pagos e ter melhores condi-
ções, os próprios empresários 
vão começar a ter noção disto 
se quiserem fixar as pessoas e 
perante a grande mobilidade 
de emprego que está a haver 
neste sector”.

Nesta viagem, Ana Mendes 
Godinho salientou ainda que 
se está a fazer uma promoção 
conjunta da Península Ibéri-
ca, vendendo aos chineses a 
ideia de que “podem conhe-
cer dois países diferentes” 
e com uma rota a partir de 
Portugal.

Conceição Antunes  

em Macau

o Expresso viajou a convite da APAVT

cantunes@expresso.impresa.pt

Ana Mendes Godinho esteve esta semana em Macau onde 
decorre o congresso da APAVT FOTO ANTÓNIO MIL-HOMENS/LUSA

Num programa  
que envolveu vários 
encontros com 
investidores,  
Ana Mendes Godinho 
foi ao Instituto  
de Formação Turística 
de Macau contratar  
a vinda de estudantes 
 
Em 2017, houve  
11 estudantes chineses 
em escolas de turismo 
portugues s

Governo quer 
compensar falta 
de mão de obra  
já em 2018 

a
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O empresário Duarte
Correia lidera agora 
a plataforma de reservas
W2M em Portugal.

Plataforma espanhola de reservas conquista Portugal

O
madeirense Duarte Correia,
antigo acionista da TUI Por-
tugal, é um dos muitos em-
presários que se deslocou a
Macau para participar no Con-

gresso Nacional da Associação Por-
tuguesa das Agências de Viagens e
Turismo. Percebe-se o seu interesse:
Duarte Correia lidera desde junho
do ano passado a plataforma de re-
servas ‘W2M World2Meet’ em Por-
tugal.

Ao JM, o empresário revelou que
a W2M Portugal é já um caso de su-
cesso, que se repercute nos 1.400
contratos diretos com unidades ho-
teleiras de todo o País, 90 dos quais
na Madeira. 

A ‘W2M World2Meet’ pertence ao
grupo Iberostar, cadeia líder de hotéis
em Espanha, Caribe e Mediterrâneo.
Começou a operar em Portugal em
junho do ano passado, com sede em
Albufeira e escritórios noutras cida-
des. Para liderar a extensão do projeto
a Portugal, os espanhóis da Iberostar
escolheram Duarte Correia, um em-
presário de reconhecido prestígio
que liderou a TUI no nosso País até
há pouco tempo. Além de acionista
da empresa, é também presidente
do Conselho de Administração ‘W2M
World2Meet’ Portugal. 

É com natural interesse que Duarte
Correia acompanha os trabalhos do
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W2M de Duarte Correia
com 1.400 contratos diretos

Congresso da APAVT, em Macau,
não só porque as agências de viagens
- e os operadores - são os interlocu-
tores na sua atividade no dia a
dia, mas também porque os te-
mas e oradores em debate são
bastante atuais e preponde-
rantes. Foi o caso da sessão
que abriu o dia de ontem na
Torre de Macau, que abordou
a transformação digital no ca-
minho das oportunidades, pro-
tagonizada pelo professor uni-
versitário Paulo Amaral, que
também é empresário.

“O desafio das novas tecnologias
é fundamental e impressionante”,
enquadra Duarte Correia ao JM,
dando como exemplo a plataforma
de reservas ‘W2M World2Meet’.
“Quem não se adaptar acaba por

desaparecer. Há que ter capacidade
de resposta na hora. Há que dar um
salto em frente.”

Com uma reduzida equipa admi-
nistrativa, a W2M limita-se a ren-
tabilizar o trabalho que as equipas
comerciais fazem no terreno, em
Espanha e em Portugal. “As re-
servas caem de todos os cantos
do mundo. Temos reservas dos
Estados Unidos, da China, de
Trás-os-Montes...” , descreve Duar-

te Correia, detentor de 50 por
cento da empresa em Portugal.
No mercado português, a empresa

de Duarte Correia opera como agên-
cia receptiva e de incentivos, no seg-
mento de operação turística e plata-
forma de reservas para agentes de
viagens, e ainda com uma central
de reservas hoteleiras. JM

TURISMO
Agostinho Silva
em Macau
agostinhosilva@jm-madeira.pt 

Antigo acionista 
e CEO da TUI Portugal
assumiu o projeto 
há ano e meio. 

Na Madeira abrange 
já 90 hotéis.

AUGUSTO MATEUS E O PAPEL DO TURISMO 
O ex-ministro e consultor abordou o papel do Turismo 
na reinvenção do crescimento económico.

O EXEMPLO DA RECORDISTA NATALIA COHEN 
A detentora do recorde mundial da travessia do Pacífico
disse que todos temos oceanos para atravessar...

O VALOR ECONÓMICO DA DISTRIBUIÇÃO TURÍSTICA 
Aceda em www.jm-madeira.pt ao estudo apresentado 
pela economista Sandra Primitivo.
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Autoridades preparam-se
para o agravamento 
do estado do tempo. 
Está previsto chuva forte 
e trovoada até terça-feira.
pág. 15

Alerta 
pode chegar
a vermelho

Duarte Correia lidera
plataforma de reservas 
em Portugal. pág. 20

Madeirense
brilha 
em Macau

Comunidade reconhece 
o perigo em visita que
assume carácter solidário.
págs. 18 e 19

Violência
assusta 
África do Sul

A proposta do Governo Regional para 2018 já está nas mãos 
do presidente da Assembleia e reserva mais de 500 milhões 

para centenas de obras. Por setores, as maiores fatias 
vão para a Saúde e a Educação.

págs. 4 e 5

Orçamento para obras,
Saúde e Educação

Nota de agradecimento por Carrilho ter mantido Giselo 
no Monte, quando anunciou as nomeações pastorais. pág. 29

Paroquianos gratos ao bispo

Quase metade dos donos dos 97 terrenos a expropriar para a obra do novo hospital
apresentou uma contraproposta por discordar dos valores. Élia Ribeiro, a diretora
regional do Património, garante ao JM que há abertura para negociar. 
E assegura que “ninguém vai ficar na rua”. págs. 6 e 7

45 EXPROPRIADOS
PEDEM MAIS DINHEIRO
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Luís Araújo promete continuar a trabalhar em conjunto com a Madeira. 

CONGRESSO APAVT 

Madeira dá laboratório 
de novos produtos turísticos 
A convicção é assumida pelo Presidente do Turismo de Portugal, o madeirense Luís Araújo 
RICARDO MIGUEL OLIVEIRA 
Em Macau 
rmoliveira@dnoticias.pt  

O Turismo de Portugal, liderado 
pelo madeirense Luís Araújo, as- 
sume ter um papel pedagógico. E 
chamar a atenção para os desa- 
fios que se colocam, não só à Ma- 
deira, mas ao País como um todo, 
é uma das missões assumidas. 

Sobre a mesa estão actualmente 
três desafios: "a sustentabilidade 
da actividade económica, a digita- 
lização da economia e a qualifica- 
ção dos recursos humanos". Estes 
são os grandes focos para o todo 
nacional. Mas para a Madeira, 
"com um histórico de Turismo, 
com a dimensão e com a projecção 
que tem, sobra a convicção que na 
questão da qualificação dos recur- 
sos "ainda pode dar um passo 
maior". Ou seja, "a Madeira pode 
ser um laboratório a nível mundial 
para a experimentação de novos 
produtos na área do Turismo e que 
deve ser transversal a toda a activi- 
dade da ilha", refere Luís Araújo ao 
DIÁRIO à margem do 43.° Con- 
gresso Nacional da Associação 
Portuguesa das Agências de Via- 
gens e Turismo (APAVT) que de- 
corre até amanhã em Macau. 

Qualificação implica formação. 
E a esse nível, privados e públicos 
terão que ter atitudes determi- 
nantes. Entende que "os privados 
devem perceber que quanto mais 
formados estiverem os seus re- 
cursos, mais positivo será o con- 
tributo para actividade da empre- 
sa e da ilha". Há muito por fazer 
na formação e o que importa pôr 
em marcha deve ter em conta os 
novos turistas e novos mercados. 
"É preciso pensar naquilo que te- 
mos e tentar transformar e adap- 
tar a formação que damos. É isso 
que estamos a fazer nas escolas 
de Turismo, uma mensagem que 
deve ser pensada por todos, des- 
de o ensino superior ao politécni- 
co, das escolas públicas às priva- 
das", refere. 

Estar atento às necessidades 
dos novos turistas é o lema, so- 
bretudo quando se abrem merca- 
dos novos com o chinês. 

ceita é simples: "Conhecer o que 
o mercado quer". De resto é isso 
que tem feito, "em cooperação 
com as regiões de Turismo". 
Como? Com presença em pági- 
nas e em redes sociais chinesas 

turistas chineses pelo nosso País 
cresce 40%, tendência que a tu- 
tela quer, no mínimo, manter. 

As respostas são dadas pelo 
presidente do Turismo de Portu- 
gal. Luís Araújo garante que a re- 

rar o máximo proveito das po- 
tencialidades de um mercado 
imenso? O que é que o Turismo 
de Portugal está a desenvolver a 
este nível? As questões surgem 
numa fase em que a procura dos 

como o WeChat, que já vale mais 
do que o Facebook, no Ctrip, no 
Alibaba e no Alitrip. Com  estas 
plataformas, a entidade presidi- 
da pelo madeirense obtém a in- 
formação essencial. "Curiosa- 

REGIÃO RECEBE CONVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO 
FRANCESA DAS AGÊNCIAS DE VIAGENS 

Conhecer antes de tudo 
Mas o que é que os decisores po- 
dem fazer para captar ainda mais 
chineses? Que meios usar para ti- 

GOVERNO PROMOVE INTERCÂMBIO DE ALUNOS E 
ESTAGIÁRIOS 

gem do 43.° Congresso da APAVT. 
Medidas que permitirão ajudar 
"também a capacitar" a oferta 
hoteleira portuguesa "para estar 
preparada para receber melhor o 
mercado chinês", acrescentou. 
"Os estágios, por exemplo, são 
para o que antecipamos de cres- 
cimento. Queremos que continue 
a crescer ainda mais", assegurou. 
A governante diz não ter dúvidas 
de que "o mercado chinês é uni 
mercado de futuro", tal como o 
indiano. Daí que o desabafo: "Te- 
mos que estar presentes e garan- 
tir que temos a capacitação da 
nossa oferta para saber receber 
os chineses". 

A secretária de Estado do Turis- 
mo, Ana Mendes Godinho, asse- 
gurou ontem em Macau que 
agendou várias reuniões na cida- 
de, nomeadamente para promo- 
ver a ida de estagiários para Por- 
tugal, para ajudar a hotelaria a 
capacitar-se para receber turis- 
tas deste mercado. 
Os encontros com investidores de 
Macau e com o instituto de forma- 
ção serviram para "dinamizarmos 
o intercâmbio de alunos e de esta- 
giários numa lógica de levarmos 
estagiários de Macau para os ho- 
téis portugueses que, neste mo- 
mento, querem receber chineses", 
disse Ana Mendes Godinho à mar- 

to entre a equipa do Turismo de 
Portugal em Paris, a Secretaria Re- 
gional do Turismo e Cultura e a As- 
sociação de Promoção da Madeira". 
O Director Executivo da APMadei- 
ra, Roberto Santa Clara, realça a im- 
portância da realização desta con- 
venção anual. Por mobilizar 400 
participantes e por "contribuir para 
posicionar a Madeira no mercado 
francês, como um destino de ano in- 
teiro, evidenciando a oferta alarga- 
da de actividades e experiências 
únicas, com enfoque no Turismo ac- 
tivo e na componente de família". 
Criado em 1945, o organismo Les En- 
treprises du Voyages, representa 
1346 empresas associadas. 

A Madeira vai acolher a próxima 
Convenção Anual das Agências de 
Viagens francesas. Um evento pre- 
visto para os últimos meses de 2018 
de acordo com decisão tomada on- 
tem em Lille, durante a Assembleia 
Geral da EDV - Entreprises du 
Voyages. Ao longo do dia, no 43.° 
congresso da APAVT, a opção dos 
franceses foi tema de conversa. A 
Associação de Promoção optou por 
aguardar a confirmação oficial e em 
comunicado referiu que "a Madeira 
entrou nesta competição com fortes 
destinos concorrentes, nomeada- 
mente a Grécia mas acabou por ser 
a escolhida, no reconhecimento de 
um trabalho de preparação conjun- 
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OUTROS DADOS Turismo é essencial para 
que a economia cresça 

■ CENTRO NO TOPO 
DAS ATENÇÕES TAMBÉM NA BTL 
A BTL - Bolsa de Turismo de Lis-
boa elegeu o Centro de Portugal 
como 'destino convidado' em 2018, 
anunciou em Macau a directora de 
área de feiras da FIL e responsável 
pela BTL, Fátima Vila Maior. 
"Numa primeira análise, infeliz-
mente pelos desastres ambientais 
que ocorreram e, portanto, é um 
destino que tem que ter uma ca-
pacidade muito grande de se re-
novar e nós acreditamos que sim. 
Já foram dadas algumas provas, 
contudo, achamos que houve um 
grande mediatismo, e nós, BTL, 
queremos que esse mediatismo 
não fique só pelos meses a seguir, 
mas que de alguma forma seja 
transportado para o ano 2018", 
disse, justificando a escolha. 
"Independentemente da exce-
lente oferta de outros destinos, 
como a Madeira, podemos dizer 
que, se calhar, o Centro de Portu-
gal é aquele que tem uma maior 
oferta", sublinhou. 

Augusto Mateus alerta: recuperação "é tímida 
e com riscos muito elevados' 

mente o que procuram é o que 
nós temos mais para dar, corno a 
cultura e o património. Estão a 
ver Portugal como um País muito 
romântico. Portanto é uma ópti-
ma oportunidade para destinos 
de lua-de-mel e casamentos. E 
gostam imenso do fado", revela. 
Logo, conclui que "o que temos 
que fazer é casar a nossa promo-
ção com aquilo que a procura 
quer, e é isso que temos feito, 
comprovando que faz todo o sen-
tido apostar nestes canais". 

A estratégia seguida pela Ma-
deira de associar uma personali-
dade como Cristiano Ronaldo a 
um destino, como revelamos na 
edição de ontem, é elogiada por 
Luís Araújo. Aliás, a opção encaixa 
numa campanha que o Turismo 
de Portugal está a desenvolver 
nesta altura. "Nós estamos a fazer 
campanhas com a selecção portu-
guesa, em parceria com a Federa-
ção Portuguesa de Futebol. Tem 
sido um sucesso junto dos opera-
dores. É das melhores campanhas 
que temos feito. Portanto, Cristia-
no Ronaldo como activo madei-
rense, obviamente faz mais senti-
do. Até porque o futebol é dos des-
portos que está a ser mais divulga-
do e a ganhara mais adeptos na 
China. Com  uma população deste 
tamanho e com a visibilidade que 
a nossa selecção tem e que Cristia-
no Ronaldo tem, claramente que é 
uma aposta ganha", observa. 

Diversificação é para manter 
A presença de Portugal nos mer-
cados externos não sofrerá gran-
des alterações em 2018. O que foi 
feito nos últimos dois anos é para 
manter. Uma continuidade ali-
cerçada na "diversificação de 
mercados, em reforçar a ligação 
aérea e as rotas, melhorar e au-
mentar a visibilidade do País com 
outros produtos turísticos, ter 
uma presença junto dos operado-
res turísticos e de outros canais 
de distribuição e uma aposta cla-
ra no digital". 

Entende que do ponto de vista da 
visibilidade o País está "a ganhar 
pontos" e acredita que vai "conti-
nuar nessa senda", embora seja 
preciso apostar em várias frentes. 

Um trabalho que é feito em ar-
ticulação com a Madeira e com a 
sua Associação de Promoção, 
com a qual o Turismo de Portugal 
tem parcerias. Luís Araújo julga 
que "está a ser feito um trabalho 
muito bom e em colaboração", 
apesar das mudanças na tutela 
regional que, por sinal, surpreen-
deram muitos dos `players' do 
sector presentes em Macau 

Para o presidente do Turismo 
de Portugal as alterações são "na-
turais". Conheceu recentemente 
a nova secretária que tutela o sec-
tor e já marcou uma reunião em 
Lisboa com Paula Cabaço. "Va-
mos continuar a trabalhar. O su-
cesso da Madeira é o sucesso de 
Portugal. A ideia é trabalhar em 
conjunto", assegura. 

Augusto Mateus garante que o turismo não começa nos produtos mas sim na necessidade. 

I UM PRESIDENTE 
COM ESPERANÇA NA SUPERAÇÃO 
O presidente do Turismo do Cen-
tro de Portugal, Pedro Machado, 
considera urgente mudar a per-
cepção de que o destino foi todo 
atingido pelos incêndios e que não 
reúne condições para o usufruto 
turístico. Um trabalho que urge 
pois mostrou-se confiante que a 
região vai continuar a crescer 
"acima dos dois dígitos" em 2018. 
Com  acumulados em 2017 revela-
dores que cresce cerca de três ve-
zes mais do que a média nacional, 
estima que em 2018 se vai confir-
mar esse crescimento, só não sa-
bendo se será na ordem dos 16 ou 
16,5%, como até aqui". 
Garante que o destino é cada vez 
mais complementar às duas 
grandes áreas metropolitanas do 
país, Lisboa e Porto e que será ca-
paz de reerguer-se dos trágicos 
incêndios deste ano. 

ainda não corrigiu o nível da dívida, 
pois permanece com um nível cla-
ramente excessivo de endivida-
mento global; é uma economia que 
agravou o seu desequilíbrio finan-
ceiro internacional, uma posição de 
investimento internacional muito 
vulnerável; é uma economia insufi-
cientemente internacionalizada e a 
intensificação recente, apesar de 
positiva, precisa de ser mantida e 
alargada; é uma economia que en-
frenta uma série crise de investi-
mento. 

Por tudo isto, julga que a econo-
mia portuguesa só regressará de-
pois de 2018 ao nível de actividade 
pré-crise. Uma vez mais, o Turismo 
será decisivo. "Às viagens e turismo 
o País deve a resiliência do ajusta-
mento económico que suportou", 
lembrou. R.M.O. 

"Portugal tem de gostar de Turis-
mo" para depois exigir que este 
seja bom. Até porque "o Turismo 
é essencial para a reinvenção do 
crescimento económico que o 
país precisa". Uma ideia partilha-
da no congresso da APAVT pelo 
economista e ex-ministro Augus-
to Mateus. 

Numa sessão em que exortou os 
agentes a olhar para frente, a pen-
sar em português para o mundo, a 
trazer Portugal para o mapa, consi-
derou que turismo é fundamental 
para a obtenção de resultados sus-
tentáveis. "As viagens e o turismo 
estão na primeira linha de acelera-
ção da globalização constituindo o 
principal pilar de geração de em-
prego e valor acrescentado na eco-
nomia mundial. São uma realidade 
cada vez mais global e transversal 

estão no coração das novas dinâmi-
cas económicas como o primado 
do valor sobre a mercadoria e o 
primado da procura sobre a oferta" 
observou. 

Na intervenção intitulada "O pa-
pel do Turismo na reinvenção do 
crescimento económico de Portu-
gal", Augusto Mateus referiu que a 
recuperação económica em Portu-
gal "é tímida e com riscos muito 
elevados". E deu exemplos: a recu-
peração quantitativa em curso é 
bem menos relevante que as con-
sequências qualitativas do profun-
do ajustamento económico e fi-
nanceiro verificado; o percurso da 
economia portuguesa revela a ane-
mia e os riscos da recuperação ac-
tual, revelando-se uma economia 
em divergência económica na Eu-
ropa; a recuperação da economia 

III TECNOLOGIA DEVE SERVIR 
SECTOR E CRIAR VALOR 
As oportunidades e os riscos que 
as tecnologias ditam marcaram o 
arranque do segundo dia do 43.° 
Congresso da APAVT. Com  uma 
certeza: "A tecnologia está a mu-
dar o sector, com parte do seu va-
lor a ser dominado por máquinas 
e por empresas que nem estão no 
sector", referiu Paulo Amaral, 
professor universitário que foi 
orador no primeiro painel e que 
entre outras considerações reve-
lou que "a Uber e a Airbnb estão 
condenadas a desaparecer", 
Paulo Amaral deixou ainda claro 
que as plataformas são incontor-
náveis. Contudo levanta a ques-
tão: "Mas substituem-nos ou 
complementam-nos? Criam va-
lor e rentabilidade ou levam-nos 
o dinheiro?". 

AGÊNCIAS DE VIAGENS SÃO RESPONSÁVEIS POR 2,1% DA RIQUEZA 

de euros em remunerações e que a 
"popularidade da marca Portugal" 
foi o factor que mais contribuiu 
para a venda de viagens. 
Apesar do sector ter um ritmo de 
crescimento duas vezes mais acele-
rado do que outras áreas da econo-
mia, apresenta uma prestação pior 
em vários indicadores. Em 2015, as 
agências de viagens tinham uma 
autonomia financeira de 29%, 
quando a média do sector empre-
sarial em Portugal era de 32%, e 
uma solvabilidade de 41%, quando 
a média nacional era de 46%. 

O valor apurado engloba o negócio 
directo das mais de duas mil em-
presas de distribuição, o impacto 
indirecto resultante do valor acres-
centado e emprego gerado ao lon-
go da cadeia de valor, não só nos 
fornecedores directos mas tam-
bém nas suas aquisições de bens e 
serviços e ainda o impacto induzi-
do, que representa as despesas dos 
trabalhadores directa e indirecta-
mente ligados ao sector. 
Também se sabe que o sector foi 
responsável por 82 mil postos de 
trabalho, que pagou 1,5 mil milhões 

O contributo de agências de via-
gens e operadores turísticos para a 
criação de riqueza nacional foi de 
3.240 milhões de euros em 2016, 
um valor que representa 2,1% do 
PIB nacional. 
Os números constam de um estu-
do sobre o valor da distribuição 
turística em Portugal encomen-
dado pela APAVT à EY e à Augus-
to Mateus e Associados, e foram 
revelados ontem pela economis-
ta Sandra Primitivo, no 43.° Con-
gresso nacional das agências de 
viagens e turismo. 
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TALENTOS 
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ATENÇAO DA FPF P.17 
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O Orçamento para 2018 não prevê nenhuma descida adicional dos impostos sobre as famílias, para além 
do 1.' escalão do IRS. Saúde, Educação e promoção turística estão em destaque. O novo hospital cativa 

6,7 milhões de euros. Secretaria que tutela as obras públicas absorve 45,3% da fatia do investimento. Pedro 
Calado, que vai gerir metade do 'bolo' orçamental, volta a reclamar 140 milhões de dívida à República P. 2 A 5 

MADEIRA COMO LABORATORIO DE NOVIDADES TURISTICAS 
O presidente do Turismo de Portugal lança o desafio, desde Macau, para transformar a Região num destino 

de experimentação de novos produtos, transversal a toda a actividade da ilha P. 6 E 7 
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O presidente da APAVT considera que o sector das agências de viagens é "uma comunidade de
empresas com saúde, crescimento recente e a pensar o futuro". No discurso de encerramento do 43.º
Congresso da APAVT, que este ano se realiza em Macau, evento que no seu entender "contou com
oradores fantásticos, conteúdos muito ricos e conclusões importantes", lançou quatro observações Em
primeiro lugar, a importância do oriente, e "a necessidade de utilizar Macau e Portugal como artífices
de uma relação maior, que inclua a China, a Europa e a lusofonia" Depois, dirigindo o olhar para o
sector, entende que trabalhar em turismo é morar "no lado brilhante da lua". "Porque, por um lado, o
turismo é a principal actividade à escala global, e a sua relevância vai-se acentuar. Porque, por outro
lado, as agências de viagens estão junto do ponto onde tudo começa - o consumidor. Haverá,
portanto, no futuro, um enorme campo de manobra para todos nós, agentes de viagens". Em terceiro
lugar, julga que a tecnologia vai ter de nos acompanhar até ao fim das nossas vidas. E, relativamente
a ela, uma de duas, "ou surfamos a onda, ou nos afogamos por causa da onda".Ou seja, "temos de
utilizar a tecnologia, para criar valor e gerar rentabilidade" e "teremos de a utilizar de modo
inteligente, utilizando-a em nosso favor e não em estratégias de auto-flagelamento e final menos
feliz". Em quarto lugar, evidencia o estudo sobre o sector, apresentado pela Sandra Primitivo, ontem à
tarde, "Um sector que (i) atrai mais novas empresas do que a média da economia nacional, (ii) um
sector que cresce nos últimos quatro anos mais do que a economia nacional, (iii) um sector que tem
uma dimensão média das empresas superior à média da economia nacional ,(iv) um sector que
contrata pessoal mais qualificado do que a média do sector,e do que a média da economia nacional
(v) um sector que cresceu nos últimos quatro anos, mais do que a economia portuguesa no seu todo,
(vi) um sector que representa, em valor directo , indirecto e induzido, 3.242 milhões de euros, , cerca
de 2,1% do PIB nacional, cerca de 18 vezes o VAB da auto-europa, cerca de 75% do Vab de todo o
grupo EDP, é um sector que não deve pedir respeito, é um sector que tem de exigir respeito!",
realçou.
 
04:43 25 novembro, 2017
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O presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), Pedro Costa
Ferreira, afirmou hoje em Macau que o setor, que representa cerca de 2,1% do PIB nacional, não deve
pedir, mas exigir, respeito.
 
A afirmação do presidente da APAVT foi sustentada nos dados de um estudo da AMA/EY (Augusto
Mateus e Associados/Ernest & Young), que revela, entre outras conclusões, que o setor das agências
de viagens representa, em valor direto, indireto e induzido, 3.242 milhões de euros, cerca de 2,1% do
Produto Interno Bruto (PIB) nacional.
 
"Um setor que atrai mais novas empresas do que a média da economia nacional, um setor que cresce
nos últimos quatro anos mais do que a economia nacional, um setor que tem uma dimensão média
das empresas superior à média da economia nacional ,um setor que contrata pessoal mais qualificado
do que a média do setor, e do que a média da economia nacional, um setor que cresceu nos últimos
quatro anos, mais do que a economia portuguesa no seu todo, um setor que representa, em valor
direto, indireto e induzido, 3.242 milhões de euros, cerca de 2,1% do PIB nacional, (.) é um setor que
não deve pedir respeito, é um setor que tem de exigir respeito", afirmou Pedro Costa Ferreira.
 
O presidente da APAVT falava no encerramento do 43.º Congresso Nacional das Associação
Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo, que decorreu em Macau.
 
"Somos, pois, uma comunidade de empresas com saúde, crescimento recente e a pensar o futuro",
acrescentou Pedro Costa Ferreira.
 
Segundo o estudo da AMA/EY, apresentado pela diretora executiva da Unidade EY-AM&A, Sandra
Primitivo, os 3.242 milhões de euros que o setor das agências de viagens representa, em valor direto,
indireto e induzido, é cerca de 18 vezes o Valor Acrescentado Bruto (VAB) - resultado final da
atividade produtiva no decurso de um período determinado - da Autoeuropa e cerca de 75% do VAB
de todo o Grupo EDP.
 
O 43.º Congresso da APAVT, que começou na passada quarta-feira em Macau, contou com a presença
de mais de 700 congressistas, sendo 650 portugueses, de todas as áreas do setor do Turismo.
 
25.11.2017
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Agências de viagens "exigem respeito por um setor que representa 2,1% do PIB"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/11/2017

Meio: Observador Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3ae0cab2

/

 
25/11/2017, 11:36
 
O presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo afirmou em Macau que o
setor, que representa cerca de 2,1% do PIB nacional, não deve pedir, mas exigir, respeito.
 
O presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), Pedro Costa
Ferreira, afirmou em Macau que o setor, que representa cerca de 2,1% do PIB nacional, não deve
pedir, mas exigir, respeito.
 
A afirmação do presidente da APAVT foi sustentada nos dados de um estudo da AMA/EY (Augusto
Mateus e Associados/Ernest & Young), que revela, entre outras conclusões, que o setor das agências
de viagens representa, em valor direto, indireto e induzido, 3.242 milhões de euros, cerca de 2,1% do
Produto Interno Bruto (PIB) nacional.
 
Um setor que atrai mais novas empresas do que a média da economia nacional, um setor que cresce
nos últimos quatro anos mais do que a economia nacional, um setor que tem uma dimensão média
das empresas superior à média da economia nacional ,um setor que contrata pessoal mais qualificado
do que a média do setor, e do que a média da economia nacional, um setor que cresceu nos últimos
quatro anos, mais do que a economia portuguesa no seu todo, um setor que representa, em valor
direto, indireto e induzido, 3.242 milhões de euros, cerca de 2,1% do PIB nacional, (.) é um setor que
não deve pedir respeito, é um setor que tem de exigir respeito", afirmou Pedro Costa Ferreira.
 
O presidente da APAVT falava no encerramento do 43.º Congresso Nacional das Associação
Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo, que decorreu em Macau.
 
"Somos, pois, uma comunidade de empresas com saúde, crescimento recente e a pensar o futuro",
acrescentou Pedro Costa Ferreira.
 
Segundo o estudo da AMA/EY, apresentado pela diretora executiva da Unidade EY-AM&A, Sandra
Primitivo, os 3.242 milhões de euros que o setor das agências de viagens representa, em valor direto,
indireto e induzido, é cerca de 18 vezes o Valor Acrescentado Bruto (VAB) - resultado final da
atividade produtiva no decurso de um período determinado - da Autoeuropa e cerca de 75% do VAB
de todo o Grupo EDP.
 
O 43.º Congresso da APAVT, que começou na passada quarta-feira em Macau, contou com a presença
de mais de 700 congressistas, sendo 650 portugueses, de todas as áreas do setor do Turismo.
 
Agência Lusa
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Centro de Portugal reeleito ´destino preferido´ em 2018
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Sat, 25 Nov 2017 12:40:27 +0100
 
A Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) reelegeu, pela primeira vez na
história da iniciativa, o Centro de Portugal como o seu 'destino preferido' em 2018, foi hoje anunciado
em Macau.
 
"Todos os anos temos tido 'destinos preferidos' de regiões diferentes. Curiosamente, o nosso primeiro
'destino preferido' [desde que existe a iniciativa] foi Macau e o nosso último [para 2017] foi o Turismo
do Centro", lembrou o presidente da associação, Pedro Costa Ferreira.
 
No entanto, dado os acontecimentos deste ano - a tragédia dos incêndios na região -, o "dever de
solidariedade" e "o nosso trabalho passado em comum" levou a que a associação decidisse voltar a
eleger, pela primeira vez dois anos consecutivos, o Centro de Portugal com esta 'distinção'.
 
"Assim, o 'destino preferido' em 2018 volta a ser o Centro de Portugal", com muita honra e muito
gosto", disse o presidente da associação no 43.º Congresso Nacional da APAVT, que termina hoje em
Macau.
 
O 'destino preferido' da APAVT é um projeto através do qual a associação e a região eleita definem
uma agenda comum e tentam desenvolver oportunidades ao longo do ano.
 
O presidente do Turismo do Centro de Portugal, Pedro Machado, enalteceu "o quanto é importante
este momento" para a região, referiu que "a APAVT esteve sempre presente nos momentos bons e
menos bons", nomeadamente nos incêndios em junho em Pedrogão e depois em outubro, e lembrou
os três congressos nacionais que a associação já realizou naquela zona de Portugal: em Viseu em
2011, em Coimbra em 2012, e em Aveiro em 2016.
 
Sobre os momentos bons, exemplificou o trabalho conjunto que realizaram para receber a
confederação europeia das agências de viagens e operadores turísticos (ECTAA, na sigla em inglês),
que levou a uma parceria cuja realização de um filme promocional "já recebeu 11 prémios
internacionais em 11 países diferentes", referiu.
 
"Reafirmar esta confiança para 2018 é um estímulo e uma esperança acrescida. (....) Quero apenas
manifestar, não apenas o apreço, mas a confiança que a APAVT nos dá para começarmos 2018 com
muita esperança e melhor do que terminámos 2017", concluiu Pedro Machado.
 
No 43.º Congresso Nacional da APAVT, foram divulgadas algumas medidas de apoio à recuperação do
Turismo do Centro, região de Portugal muito fustigada recentemente pelos incêndios.
 
Na sexta-feira, a diretora de área de feiras da FIL e responsável pela BTL, Fátima Vila Maior, anunciou
que o Turismo do Centro vai ser o "destino convidado" da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) em 2018.
 
Na quinta-feira, a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, disse que o Turismo de
Portugal vai ter também um programa de incentivos financeiros para a realização de congressos nas
zonas afetadas pelos incêndios.
 
Já o presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira, tinha anunciado, na abertura do congresso na quarta-
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feira, que a associação criou e custeou um 'site' - 'O Centro das atenções' - sobre o turismo do Centro,
que estará vivo "ao longo de, pelo menos, todo o próximo ano", chamando a atenção para "todas as
oportunidades que se mantêm inalteradas, na região".
 
As centenas de incêndios que deflagraram no dia 15 de outubro, o pior dia de fogos do ano segundo
as autoridades, provocaram 45 mortos e cerca de 70 feridos, perto de uma dezena dos quais graves.
 
Os fogos obrigaram a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas
de estradas, sobretudo nas regiões Norte e Centro.
 
Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos em Portugal, depois de Pedrógão
Grande, em junho deste ano, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou, segundo a
contabilização oficial, 64 mortos e mais de 250 feridos. Registou-se ainda a morte de uma mulher que
foi atropelada quando fugia deste fogo.
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Centro continua como destino preferido da APAVT em 2018
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/11/2017

Meio:
Diário de Notícias da Madeira
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/

 
Este ano o destino preferido da APAVT foi o Turismo do Centro de Portugal. E vai continuar a sê-lo no
próximo ano, prolongamento que fica a dever-se à necessidade de solidariedade efectiva em tempo de
reconstrução de uma região afectada pelos incêndios, acaba de anunciar o presidente da APAVT, Pedro
Costa Ferreira.
 
A solidariedade para com o Centro de Portugal foi expressa em outros momentos neste 43.º congresso
da APAVT que decorre até amanhã em Macau.
 
A BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa elegeu o Centro de Portugal como 'destino convidado' em 2018,
"Numa primeira análise, infelizmente pelos desastres ambientais que ocorreram e, portanto, é um
destino que tem que ter uma capacidade muito grande de se renovar e nós acreditamos que sim. Já
foram dadas algumas provas, contudo, achamos que houve um grande mediatismo, e nós BTL
queremos que esse mediatismo não fique só pelos meses a seguir, mas que de alguma forma seja
transportado para o ano 2018", disse ontem a responsável pela BTL, Fátima Vila Maior, justificando a
escolha.
 
Na quinta-feira, a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, disse, em Macau, que o
Turismo de Portugal vai ter também um programa de incentivos financeiros para a realização de
congressos nas zonas afetadas pelos incêndios. Também na quinta-feira, o presidente da APAVT,
Pedro Costa Ferreira, disse, no discurso de abertura do Congresso Nacional da APAVT, que a
associação criou e custeou um 'site' sobre o turismo do Centro para ajudar à reconstrução daquele
destino turístico afetado pelos incêndios.
 
Em 2016, a Madeira esteve em destaque programa 'destino preferido' da Madeira, com "resultados
significativos" , nomeadamente no trabalho feito na inversão da queda de turísticas nacionais na
Região.
 
03:28 25 novembro, 2017
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Agentes de viagens reelegem Centro de Portugal como ´destino preferido´ em 2018
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25/11/2017, 12:02
 
A Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo reelegeu, pela primeira vez na história, o
Centro de Portugal como o seu 'destino preferido' em 2018.
 
A Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) reelegeu, pela primeira vez na
história da iniciativa, o Centro de Portugal como o seu 'destino preferido' em 2018, foi anunciado em
Macau.
 
"Todos os anos temos tido 'destinos preferidos' de regiões diferentes. Curiosamente, o nosso primeiro
'destino preferido' [desde que existe a iniciativa] foi Macau e o nosso último [para 2017] foi o Turismo
do Centro", lembrou o presidente da associação, Pedro Costa Ferreira.
 
No entanto, dado os acontecimentos deste ano - a tragédia dos incêndios na região -, o "dever de
solidariedade" e "o nosso trabalho passado em comum" levou a que a associação decidisse voltar a
eleger, pela primeira vez dois anos consecutivos, o Centro de Portugal com esta 'distinção'.
 
"Assim, o 'destino preferido' em 2018 volta a ser o Centro de Portugal", com muita honra e muito
gosto", disse o presidente da associação no 43.º Congresso Nacional da APAVT, que termina hoje em
Macau.
 
O 'destino preferido' da APAVT é um projeto através do qual a associação e a região eleita definem
uma agenda comum e tentam desenvolver oportunidades ao longo do ano.
 
O presidente do Turismo do Centro de Portugal, Pedro Machado, enalteceu "o quanto é importante
este momento" para a região, referiu que "a APAVT esteve sempre presente nos momentos bons e
menos bons", nomeadamente nos incêndios em junho em Pedrogão e depois em outubro, e lembrou
os três congressos nacionais que a associação já realizou naquela zona de Portugal: em Viseu em
2011, em Coimbra em 2012, e em Aveiro em 2016.
 
Sobre os momentos bons, exemplificou o trabalho conjunto que realizaram para receber a
confederação europeia das agências de viagens e operadores turísticos (ECTAA, na sigla em inglês),
que levou a uma parceria cuja realização de um filme promocional "já recebeu 11 prémios
internacionais em 11 países diferentes", referiu.
 
"Reafirmar esta confiança para 2018 é um estímulo e uma esperança acrescida. (..) Quero apenas
manifestar, não apenas o apreço, mas a confiança que a APAVT nos dá para começarmos 2018 com
muita esperança e melhor do que terminámos 2017", concluiu Pedro Machado.
 
No 43.º Congresso Nacional da APAVT, foram divulgadas algumas medidas de apoio à recuperação do
Turismo do Centro, região de Portugal muito fustigada recentemente pelos incêndios.
 
Na sexta-feira, a diretora de área de feiras da FIL e responsável pela BTL, Fátima Vila Maior, anunciou
que o Turismo do Centro vai ser o "destino convidado" da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) em 2018.
 
Na quinta-feira, a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, disse que o Turismo de
Portugal vai ter também um programa de incentivos financeiros para a realização de congressos nas

Página 247



A248

zonas afetadas pelos incêndios.
 
Já o presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira, tinha anunciado, na abertura do congresso na quarta-
feira, que a associação criou e custeou um 'site' - 'O Centro das atenções' - sobre o turismo do Centro,
que estará vivo "ao longo de, pelo menos, todo o próximo ano", chamando a atenção para "todas as
oportunidades que se mantêm inalteradas, na região".
 
As centenas de incêndios que deflagraram no dia 15 de outubro, o pior dia de fogos do ano segundo
as autoridades, provocaram 45 mortos e cerca de 70 feridos, perto de uma dezena dos quais graves.
 
Os fogos obrigaram a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas
de estradas, sobretudo nas regiões Norte e Centro.
 
Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos em Portugal, depois de Pedrógão
Grande, em junho deste ano, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou, segundo a
contabilização oficial, 64 mortos e mais de 250 feridos. Registou-se ainda a morte de uma mulher que
foi atropelada quando fugia deste fogo.
 
Agência Lusa
 
 

Página 248



Página 249



Página 250



Página 251



A252

Página 252



Página 253



A254

Página 254



Página 255



Página 256



Página 257



A258

"OE perdeu mais uma oportunidade de fazer grandes reformas"
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2017-11-25T10:54:16Z
 
Francisco Calheiros, presidente da Confederação do Turismo de Portugal, está preocupado com as
próximas reuniões em sede de concertação social, onde serão discutidas alterações à legislação
laboral.  A Confederação do Turismo Português (CTP), um dos parceiros sociais que integram a
concertação social, não está satisfeita com o Orçamento do Estado para o próximo ano. O presidente
da confederação, Francisco Calheiros, critica a ausência de reformas do Orçamento e mostra-se ainda
preocupado com as próximas negociações que serão feitas com o Governo, relativamente às
alterações à legislação laboral. "Este é um orçamento em que se perdeu mais uma oportunidade de se
fazerem grandes reformas", disse Calheiros, no encerramento do 43º Congresso Nacional da
Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), que este ano decorreu em Macau.
"Só se pode distribuir aquilo que se tem, não se pode distribuir primeiro e depois tentar ir ganhar",
criticou o presidente da CTP, ressalvando: "Não tenho nada contra pensionistas e função pública". "Só
se pode distribuir aquilo que se tem, não se pode distribuir primeiro e depois tentar ir ganhar."
Presidente da Confederação do Turismo de Portugal Sobre as próximas reuniões em sede de
concertação social, Francisco Calheiros diz que os parceiros sabem que a legislação laboral poderá
estar em cima da mesa nas próximas semanas. "Isso é algo que preocupa todos os empresários",
salientou. O representante dos empresários do setor do turismo aproveitou ainda para abordar a
"velha questão do aeroporto", que deve ser olhado como "um desígnio nacional", defendeu. "Sou
sensível à Força Aérea, às questões ambientais, às questões camarárias, mas nada pode objetar a que
o nosso Portela+1 exista rápido. Não pode ser em 2022. Até 2022, temos de aumentar as frequências
que temos no aeroporto da Portela", salientou. A jornalista viajou a Macau a convite da Associação
Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT).
 
Rafaela Burd Relvas
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Agências de viagens pedem "respeito por setor que representa 2,1% do PIB"
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O presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), Pedro Costa
Ferreira, afirmou hoje em Macau que o setor, que representa cerca de 2,1% do PIB nacional, não deve
pedir, mas exigir, respeito.
 
A afirmação do presidente da APAVT foi sustentada nos dados de um estudo da AMA/EY (Augusto
Mateus e Associados/Ernest & Young), que revela, entre outras conclusões, que o setor das agências
de viagens representa, em valor direto, indireto e induzido, 3.242 milhões de euros, cerca de 2,1% do
Produto Interno Bruto (PIB) nacional.
 
"Um setor que atrai mais novas empresas do que a média da economia nacional, um setor que cresce
nos últimos quatro anos mais do que a economia nacional, um setor que tem uma dimensão média
das empresas superior à média da economia nacional ,um setor que contrata pessoal mais qualificado
do que a média do setor, e do que a média da economia nacional, um setor que cresceu nos últimos
quatro anos, mais do que a economia portuguesa no seu todo, um setor que representa, em valor
direto, indireto e induzido, 3.242 milhões de euros, cerca de 2,1% do PIB nacional, (...) é um setor
que não deve pedir respeito, é um setor que tem de exigir respeito", afirmou Pedro Costa Ferreira.
 
O presidente da APAVT falava no encerramento do 43.º Congresso Nacional das Associação
Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo, que decorreu em Macau.
 
"Somos, pois, uma comunidade de empresas com saúde, crescimento recente e a pensar o futuro",
acrescentou Pedro Costa Ferreira.
 
Segundo o estudo da AMA/EY, apresentado pela diretora executiva da Unidade EY-AM&A, Sandra
Primitivo, os 3.242 milhões de euros que o setor das agências de viagens representa, em valor direto,
indireto e induzido, é cerca de 18 vezes o Valor Acrescentado Bruto (VAB) - resultado final da
atividade produtiva no decurso de um período determinado - da Autoeuropa e cerca de 75% do VAB
de todo o Grupo EDP.
 
O 43.º Congresso da APAVT, que começou na passada quarta-feira em Macau, contou com a presença
de mais de 700 congressistas, sendo 650 portugueses, de todas as áreas do setor do Turismo.
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Lacerda Machado confiante que se pode esperar ano extraordinário na TAP
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O administrador não executivo da TAP Diogo Lacerda Machado disse hoje, em Macau, que se pode
"esperar um ano extraordinário, de desempenho económico-financeiro incomum" na transportadora
aérea em 2017.
 
Confrontado com o facto de no primeiro semestre deste ano, o grupo TAP ter agravado os prejuízos,
face ao período homólogo de 2016, Diogo Lacerda Machado explicou que existe uma circunstância que
o justifica.
 
"Aquele resultado do primeiro semestre tem um pagamento que foi o último esforço para equilibrar a
exploração da VEM [antiga brasileira Varig Engenharia e Manutenção]" e se se "descontar esse [valor]
não recorrente, as pessoas perceberão como o ano vai ser muito interessante", disse Lacerda
Machado, que se deslocou a Macau no âmbito do congresso da Associação Portuguesa das Agências de
Viagens e Turismo (APAVT).
 
O prejuízo do grupo Tap agravou-se cerca de 3%, para 52,075 milhões de euros, no primeiro
semestre do ano, segundo um relatório divulgado pela Parpública, 'holding' através da qual o Estado
detém 50% da empresa.
 
Os rendimentos e ganhos, por sua vez, aumentaram 11%, para 1.254,3 milhões de euros, face aos
1.126,8 milhões de euros apurados em igual período de 2016, segundo o Relatório e Contas disponível
no 'site' da Parpública.
 
"A TAP aumentou muito a oferta. O aumento da oferta, normalmente, corresponde numa fase inicial a
uma diminuição da taxa de ocupação. Aqui a resposta foi absolutamente imediata, praticamente todas
as linhas da TAP têm aumentado, e muito, e as receitas também. São aliás três indicadores que não
costumam coincidir no desempenho de uma companhia aérea e que este ano na TAP estão a coincidir
e todos bem para cima", adiantou ainda Lacerda Machado.
 
Assim sendo, referiu, "percebendo o significado daqueles números do primeiro semestre, ver-se-á que
o ano vai ser muito interessante".
 
Lembrou ainda que para o ano, há mais aviões, "com níveis de eficiência bem diferentes destes aviões
antigos que a TAP opera", e mesmo admitindo não ser "imparcial e de algum modo suspeito" --
Lacerda Machado esteve pelo lado do Estado envolvido na reversão da privatização -, considerou que
o resultado da privatização da transportadora e da reconfiguração do processo "criou condições
extraordinárias para a TAP ter um futuro interessantíssimo".
 
Antes, durante um painel de conversa com o presidente da APAVT no congresso, 'provocado' por
Pedro Costa Ferreira sobre o negócio da compra da VEM no Brasil, que tem representado muitos
prejuízos ao Grupo TAP, Lacerda Machado desvalorizou.
 
"Se a TAP não tem feito esse investimento absolutamente estratégico, decisivo para chegar onde
chegou hoje no mercado brasileiro, o tempo seria muito pior", afirmou.
 
Lacerda Machado garantiu ainda que a Geocapital, empresa controlada por Stanley Ho em que é
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administrador, não recebeu qualquer 'prémio' da TAP por aquele negócio.
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Orçamento é "oportunidade perdida", diz Confederação do Turismo
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O presidente da Confederação do Turismo de Portugal teceu críticas ao Orçamento do Estado,
referindo-se ao documento como "mais uma oportunidade perdida de se fazerem importantes
reformas", e apelou para que o novo aeroporto seja um "desígnio nacional".
 
"Em relação a 2018, na confederação estamos algo preocupados e começamos logo com o Orçamento
do Estado, que discutimos muito na generalidade -, como sabem, está agora a ser discutido na
especialidade. É um orçamento sobre o qual pensamos que se perdeu mais uma oportunidade de se
fazerem importantes reformas e, sobretudo, uma das mais antigas leis da economia: só se pode
distribuir aquilo que se tem. Não se pode distribuir e depois ir tentar ganhar-se", afirmou o presidente
da CTP.
 
Francisco Calheiros falava para uma plateia composta, essencialmente, por empresários do setor
turístico no 43.º Congresso Nacional da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo
(APAVT), que terminou hoje em Macau.
 
"E não tendo nada contra pensioniostas e famílias, só no IRS, pensões e descongelamento de
carreiras, estamos a falar de um aumento de despesa de mais de um bilião de euros. E para o outro
ano, 1.500 milhões de euros. Qual é a contrapartida? Alguns impostos indiretos (...) e, sobretudo,
contar com o crescimento da economia", continuou.
 
Já em relação há competitividade da economia, diz o responsável da CTP, que "não se vê
praticamente nada" neste Orçamento do Estado para o próximo ano.
 
"Nós que somos empresários sabemos bem nos últimos 10, 20 anos, o que tivemos que fazer nas
nossas empresas. As alterações profundíssimas que as nossas empresas têm vindo a sofrer. E o que é
que vimos do Estado? O que é que alterou na justiça, na Segurança Social, na educação? Nada", disse
também, acrescentando, por isso, achar "que se perdeu mais uma grande oportunidade, num ano em
que para já os sinais são bons, e também a nível internacional, com taxas de juro, petróleo, entre
outros indicadores, a níveis tão baixos.
 
Já em relação ao apoio às empresas", a CTP - parceira social - diz que "também muito tentou", tal
como todas "as confederações com assento [na Concertação Social], mas que "pouco, muito pouco" se
conseguiu.
 
"Lutámos bastante pela dedutibilidade do IVA e não tivemos qualquer resposta, vi que a derrama para
empresas com lucros acima de 35 milhões foi aprovada... vamos ver para o ano e para os outros dois
se fica pelos 35 milhões. Neste momento não podemos ter um aumento da carga fiscal. Temos é que
ter investimento", acrescentou.
 
Outra das preocupações de Francisco Calheiros é a possibilidade da legislação laboral "estar em cima
da mesa".
 
"Isto é algo que preocupa e muito - e bem - todos os empresários, não só do Turismo, como outros,
nesta atividade específica em que a sazonalidade existe e há de continuar a existir", disse.
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"Não estou minimamente descansado", reforçou o presidente da CTP.
 
Por último, Francisco Calheiros referiu ainda uma grande preocupação, que é "a velha discussão do
aeroporto".
 
"Temos que olhar para ele como um desígnio nacional. Sou sensível às questões da força aérea, às
questões ambientais, às questões autárquicas, tudo isso é importante, mas nada pode objetar que o
nosso Portela+1 seja rápido. Não pode ser em 2022. Talvez nem em 2021 já", concluiu.
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TAP espera "ano extraordinário, de desempenho incomum"
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A subsidiária de engenharia e manutenção continua a pesar nas contas da TAP, mas a companhia
aérea deverá regressar aos lucros no conjunto deste ano, antecipa Diogo Lacerda Machado.  A TAP
reportou prejuízos de 52 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, um valor que até
representa um ligeiro agravamento em relação ao mesmo período de 2016, mas deverá regressar aos
lucros no conjunto do ano. Este será "um ano extraordinário", muito graças ao aumento significativo
da procura que a companhia aérea tem conseguido. A projeção é de Diogo Lacerda Machado,
administrador não executivo da TAP, que antevê um "futuro interessantíssimo" para a empresa. "Pode
esperar-se um ano extraordinário, de desempenho económico-financeiro incomum", antecipou Lacerda
Machado, à margem do 43º Congresso Nacional da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e
Turismo (APAVT), que este ano decorre em Macau. Questionado pelo ECO sobre os prejuízos do
primeiro semestre, o administrador justifica os resultados com "um pagamento que foi o último
esforço para equilibrar a exploração da VEM". Recorde-se que a TAP comprou a VEM (a antiga Varig
Engenharia e Manutenção, entretanto rebatizada de TAP Engenharia e Manutenção) em 2006, por 24
milhões de dólares, tendo assumido um passivo avaliado, nessa altura, em 100 milhões de dólares.
Desde então, a TAP nunca conseguiu inverter os prejuízos da subsidiária, pelo que as contas do grupo
têm sido sempre penalizadas. Ora, sem o peso da parte da engenharia e manutenção, as contas
seriam positivas, diz Lacerda Machado. "Se se descontar esse não recorrente, as pessoas perceberão
como o ano vai ser muito interessante". Normalmente, o aumento da oferta corresponde, numa fase
inicial, a uma diminuição da taxa de ocupação, mas, aqui, a resposta foi absolutamente imediata,
praticamente todas as linhas da TAP têm aumentado. Administrador não executivo da TAP A contribuir
para este ano positivo está o aumento do tráfego da companhia aérea. "A TAP aumentou muito a
oferta. Normalmente, o aumento da oferta corresponde, numa fase inicial, a uma diminuição da taxa
de ocupação, mas, aqui, a resposta foi absolutamente imediata, praticamente todas as linhas da TAP
têm aumentado, e muito, e as receitas também", detalha o administrador não executivo. O grupo
deverá, assim, regressar aos lucros e interromper o ciclo de três anos consecutivos de resultados
negativos. A TAP SGPS reportou prejuízos de 27,7 milhões de euros no ano passado, de 156 milhões
em 2015 e de 85 milhões em 2014. Além disso, no próximo ano - em julho, se tudo correr como
planeado -, a companhia aérea vai receber novos aviões, "com níveis de eficiência bem diferentes
destes aviões antigos que a TAP opera". Por outro lado, "o resultado da reconfiguração da privatização
[em que o Estado voltou a ser acionista, ficando com metade da TAP] criou condições extraordinárias
para a TAP ter um futuro interessantíssimo", defendeu Lacerda Machado, que esteve envolvido neste
processo de reconfiguração, a defender os interesses do Estado. A jornalista viajou a Macau a convite
da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT).
 
Rafaela Burd Relvas
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Ex-CEO da Azul "tem perfil" para liderar a TAP
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/11/2017

Meio: ECO - Economia Online

Autores: Rafaela Burd Relvas

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=62d6556b

/

 
2017-11-25T10:27:18Z
 
Diogo Lacerda Machado, administrador não executivo da TAP, garante que Fernando Pinto só sairá da
TAP quando quiser, mas admite que o Estado não se opõe a que Antonoaldo Neves o substitua.  A
administração da TAP está em processo de renovação, mas nem o Estado, nem os acionistas privados
vão precipitar a saída do atual presidente executivo, Fernando Pinto. Quem o garante é Diogo Lacerda
Machado, administrador não executivo da companhia aérea nacional, que, ainda assim, reconhece que
o Estado não irá opor-se à nomeação de Antonoaldo Neves, antigo presidente executivo da brasileira
Azul, para substituir Fernando Pinto na liderança da TAP. "O engenheiro Fernando Pinto é uma pessoa
que merece toda a nossa admiração e reconhecimento, sou um admirador incondicional. O que ele e a
equipa dele fizeram pela TAP nestes 17 anos é absolutamente extraordinário. Sem capital, sem fundos
próprios e com uma enorme dificuldade, com o lastro de um passivo que vem desde 1998,
conseguiram privatizar a companhia", salientou Diogo Lacerda Machado, à margem do 43º Congresso
Nacional da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), que este ano decorre
em Macau. Assim, deixa claro: "O engenheiro Fernando Pinto sairá quando entender e como entender
e era o que faltava que, nesse momento, não reconhecêssemos o trabalho que ele fez". O engenheiro
Fernando Pinto sairá quando entender e como entender e era o que faltava que, nesse momento, não
reconhecêssemos o trabalho que ele fez. Administrador não executivo da TAP Seja como for,
questionado sobre a possibilidade de Antonoaldo Neves substituir Pinto como presidente da TAP,
Lacerda Machado também admite que o Estado não irá opor-se a esta nomeação. "Antonoaldo Neves é
um homem que provou no Brasil e na Azul. O Estado tem a possibilidade de se pronunciar, mas,
sendo uma pessoa do setor, admito que possa ser uma opção por parte dos privados e não quero crer
que haja qualquer problema por parte do Estado", afirma, acrescentado que Antonoaldo Neves "tem
perfil" e que não "surpreenderia que houvesse indigitação". Antonoaldo Neves deixou o cargo de
presidente executivo da Azul - a companhia aérea brasileira fundada por David Neeleman, acionista
privado da TAP - em julho deste ano, para integrar o conselho de administração da TAP. Desde então,
tem sido apontado como o substituto de Fernando Pinto. Apesar da especulação, Lacerda Machado
garante que esta substituição não será precipitada. "Se ele quisesse sair agora, seguramente que o
Estado não se importaria, mas não irá precipitar a saída. Seria mau demais para aquilo que o
engenheiro Fernando Pinto fez", sublinhou. A jornalista viajou a Macau a convite da Associação
Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT).
 
Rafaela Burd Relvas
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Ser o melhor amigo de António Costa "tirou-me a identidade"
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Diogo Lacerda Machado, administrador não executivo da TAP, fala sobre a sua amizade com António
Costa e sobre o novo aeroporto, apelando a que a solução Portela+1, no Montijo, seja acelerada.  Ser
o melhor amigo do primeiro-ministro tem os seus obstáculos. Que o diga Diogo Lacerda Machado. A
participar no último dia do 43º Congresso Nacional da Associação Portuguesa das Agências de Viagens
e Turismo (APAVT), à conversa com Pedro Costa Ferreira, presidente da associação, o administrador
não executivo da TAP, apontado para esse cargo pelo Governo, admitiu que o facto de ser o melhor
amigo do primeiro-ministro lhe retirou identidade e mérito do seu percurso profissional. "O meu
melhor amigo resolveu, numa espécie de desabafo a propósito de uma colaboração que eu prestava,
perguntar: será que não posso pedir ao meu melhor amigo algumas coisas? Em certa medida, isso
tirou-me a identidade e o mérito, coisa que se perdoa a quem é o nosso melhor amigo", disse Lacerda
Machado. "Cá vivo, desde então, com a minha identidade dissimulada e com o mérito relativamente
apagado", acrescentou, ressalvando, no entanto, que vive "bem com isso". No congresso, Lacerda
Machado aproveitou para falar também sobre o novo aeroporto. O administrador da TAP aponta que o
aeroporto de Lisboa é hoje "um constrangimento" para o crescimento da TAP e para o
desenvolvimento turístico do país, e há várias razões para isso. Desde logo, todas as projeções de
crescimento que foram feitas nos últimos 40 anos pecaram por defeito. Por outro lado, os sucessivos
impasses políticos impediram uma solução mais rápida para a construção de um segundo aeroporto.
Mas uma coisa é certa: não tivesse a ANA sido privatizada o desenvolvimento aeroportuário não
estaria tão condicionado. "Se olharmos para os muitos estudos dos últimos 40 anos sobre tráfego
aeroportuário, há uma única coisa absolutamente comum: enganamo-nos sempre por tremendo
defeito nessas projeções. A realidade superou sempre imensamente essas projeções", começou por
dizer Diogo Lacerda Machado, no encerramento do 43º Congresso Nacional da Associação Portuguesa
das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), que este ano decorreu em Macau. Resultado desses
sucessivos erros de cálculo, "o aeroporto de Lisboa é hoje um constrangimento, designadamente um
constrangimento da TAP". Não foi essa a única causa. "Sempre se falou de um novo aeroporto em
Lisboa, desde a década de 1990. Durante 20 ou 25 anos, ficou claro que quem estava no Governo
queria mesmo fazer um novo aeroporto e tinha estudos que bastassem para sustentar que tinha de se
fazer esse aeroporto. Quem estava na oposição era contra. Mas sejamos justos: quem estava na
oposição, quando mudava de lado, também mudava de posição", apontou Lacerda Machado. As
políticas de desenvolvimento aeroportuário ficaram condicionadas por décadas com a privatização da
ANA. Administrador não executivo da TAP Mas, sobretudo, o processo de decisão foi "imensamente"
condicionado quando a ANA - Aeroportos de Portugal, a empresa que faz a gestão dos aeroportos
nacionais, foi comprada pela Vinci, no final de 2012. "As políticas de desenvolvimento aeroportuário
ficaram condicionadas por décadas com a privatização da ANA", considera o administrador da TAP.
Apesar de tudo, reconhece, o processo de construção de um novo aeroporto no Montijo está
avançado. Ainda assim, Lacerda Machado questiona se esta nova infraestrutura será suficiente para
dar resposta ao aumento da procura. "O Montijo é uma solução que, sendo próxima, talvez fosse bom
ser mais próxima. Tenho esperança de que todos façamos alguma coisa para que, pelo menos, se
acelere o processo de operacionalização do Montijo", afirmou, acrescentando esperar que este
aeroporto "sirva adequadamente durante algum tempo". A jornalista viajou a Macau a convite da
Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT).
 
Rafaela Burd Relvas
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Agências de viagens "exigem respeito por um setor que representa 2,1% do PIB"
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O presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), Pedro Costa
Ferreira, afirmou hoje em Macau que o setor, que representa cerca de 2,1% do PIB nacional, não deve
pedir, mas exigir, respeito.A afirmação do presidente da APAVT foi sustentada nos dados de um
estudo da AMA/EY (Augusto Mateus e Associados/Ernest & Young), que revela, entre outras
conclusões, que o sector das agências de viagens representa, em valor directo, indirecto e induzido,
3.242 milhões de euros, cerca de 2,1% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional."Um sector que atrai
mais novas empresas do que a média da economia nacional, um sector que cresce nos últimos quatro
anos mais do que a economia nacional, um sector que tem uma dimensão média das empresas
superior à média da economia nacional, um sector que contrata pessoal mais qualificado do que a
média do sector, e do que a média da economia nacional, um sector que cresceu nos últimos quatro
anos, mais do que a economia portuguesa no seu todo, um sector que representa, em valor directo,
indirecto e induzido, 3.242 milhões de euros, cerca de 2,1% do PIB nacional, (...) é um sector que não
deve pedir respeito, é um setor que tem de exigir respeito", afirmou Pedro Costa Ferreira.O presidente
da APAVT falava no encerramento do 43.º Congresso Nacional das Associação Portuguesa das
Agências de Viagens e Turismo, que decorreu em Macau."Somos, pois, uma comunidade de empresas
com saúde, crescimento recente e a pensar o futuro", acrescentou Pedro Costa Ferreira.Segundo o
estudo da AMA/EY, apresentado pela directora executiva da Unidade EY-AM&A, Sandra Primitivo, os
3.242 milhões de euros que o setor das agências de viagens representa, em valor direto, indireto e
induzido, é cerca de 18 vezes o Valor Acrescentado Bruto (VAB) - resultado final da actividade
produtiva no decurso de um período determinado - da Autoeuropa e cerca de 75% do VAB de todo o
Grupo EDP.O 43.º Congresso da APAVT, que começou na passada quarta-feira em Macau, contou com
a presença de mais de 700 congressistas, sendo 650 portugueses, de todas as áreas do sector do
Turismo.
 
Agência Lusa
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Centro de Portugal reeleito Destino Preferido!
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A Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) reelegeu, pela primeira vez na
história da iniciativa, o Centro de Portugal como o seu 'destino preferido' em 2018, foi hoje anunciado
em Macau.
 
Pedro Costa Ferreira, presidente da APAVT
 
"Todos os anos temos tido 'destinos preferidos' de regiões diferentes. Curiosamente, o nosso primeiro
'destino preferido' [desde que existe a iniciativa] foi Macau e o nosso último [para 2017] foi o Turismo
do Centro", lembrou o presidente da associação, Pedro Costa Ferreira.
 
No entanto, dado os acontecimentos deste ano - a tragédia dos incêndios na região -, o "dever de
solidariedade" e "o nosso trabalho passado em comum" levou a que a associação decidisse voltar a
eleger, pela primeira vez dois anos consecutivos, o Centro de Portugal com esta 'distinção'.
 
"Assim, o 'destino preferido' em 2018 volta a ser o Centro de Portugal", com muita honra e muito
gosto", disse o presidente da associação no 43.º Congresso Nacional da APAVT, que termina hoje em
Macau.
 
O 'destino preferido' da APAVT é um projeto através do qual a associação e a região eleita definem
uma agenda comum e tentam desenvolver oportunidades ao longo do ano.
 
Pedro Machado (Presidente do Turismo Centro de Portugal) discursa; atrás, Pedro Costa Ferreira
(presidente da APAVT), José Ribau Esteves (Presidente da Câmara Municipal de Aveiro e membro da
direção do Turismo Centro de Portugal) e Jorge Loureiro (membro da direção do Turismo Centro de
Portugal)
 
Esta é a primeira que uma região de turismo é reeleita pela APAVT como destino preferido, depois de
o mesmo ter já acontecido em 2017. Uma distinção inédita, destacada por Pedro Machado, presidente
do Turismo Centro de Portugal, durante a assinatura do protocolo entre as duas entidades.
 
"Quero, em nome do Turismo Centro de Portugal, saudar o congresso da APAVT e dizer o quanto é
importante este momento para nós. A APAVT esteve connosco sempre, nos congressos que realizou
em Viseu em 2011, em Coimbra em 2012, e em Aveiro em 2016. Em 2017, trabalhámos em conjunto
para receber a ECTAA (Confederação Europeia das Agências de Viagens e Operadores Turísticos) na
região Centro e em Portugal. Através disso, fomos também escolhidos como destino preferido da
ECTAA, o que nos permitiu uma relação muito forte com os agentes de viagem associados a essa
confederação. Um exemplo prático dessa associação é o filme promocional do Centro de Portugal, que
produzimos por ocasião de sermos o destino preferido da ECTAA, que já nos valeu 11 prémios
internacionais em 11 países diferentes. A APAVT esteve connosco em todos esses bons momentos e
também esteve com o Centro de Portugal em junho, em Pedrógão Grande, e em outubro. Significa
que a APAVT tem estado sempre connosco, nos bons e nos menos bons momentos", sublinhou Pedro
Machado.
 
"Reafirmar esta confiança para 2018 é não apenas um estímulo para a nossa região, como é
seguramente um sentimento partilhado por todos os empresários do Centro de Portugal. Quero por
isso manifestar o apreço pela confiança que a APAVT nos dá enquanto destino, para construirmos um
ano de 2018 muito mais promissor, e seguramente com muito mais esperança da que terminamos

Página 307



A308

2017. Já tínhamos sentido esta confiança ao sermos o destino nacional convidado da BTL 2018. O que
significa que a solidariedade não se proclama, pratica-se. E nós queremos aqui deixar vivamente um
abraço caloroso pela amizade, pela solidariedade, mas também pela confiança, neste ano que vamos
iniciar", acrescentou.
 
No 43.º Congresso Nacional da APAVT, foram divulgadas algumas medidas de apoio à recuperação do
Turismo do Centro, região de Portugal muito fustigada recentemente pelos incêndios.
 
Na sexta-feira, a diretora de área de feiras da FIL e responsável pela BTL, Fátima Vila Maior, anunciou
que o Turismo do Centro vai ser o "destino convidado" da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) em 2018.
 
Na quinta-feira, a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, disse que o Turismo de
Portugal vai ter também um programa de incentivos financeiros para a realização de congressos nas
zonas afetadas pelos incêndios.
 
Já o presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira, tinha anunciado, na abertura do congresso na quarta-
feira, que a associação criou e custeou um 'site' - 'O Centro das atenções' - sobre o turismo do Centro,
que estará vivo "ao longo de, pelo menos, todo o próximo ano", chamando a atenção para "todas as
oportunidades que se mantêm inalteradas, na região".
 
As centenas de incêndios que deflagraram no dia 15 de outubro, o pior dia de fogos do ano segundo
as autoridades, provocaram 45 mortos e cerca de 70 feridos, perto de uma dezena dos quais graves.
 
Os fogos obrigaram a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas
de estradas, sobretudo nas regiões Norte e Centro.
 
Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos em Portugal, depois de Pedrógão
Grande, em junho deste ano, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou, segundo a
contabilização oficial, 64 mortos e mais de 250 feridos. Registou-se ainda a morte de uma mulher que
foi atropelada quando fugia deste fogo.
 
Novembro 25, 2017
 
Notícias de Coimbra
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Agências de viagens "exigem respeito por um setor que representa 2,1% do PIB"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/11/2017

Meio: Porto Canal Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d4005259

/

 
25-11-2017 10:56
 
Macau, China, 25 nov (Lusa) -- O presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e
Turismo (APAVT), Pedro Costa Ferreira, afirmou hoje em Macau que o setor, que representa cerca de
2,1% do PIB nacional, não deve pedir, mas exigir, respeito.
 
A afirmação do presidente da APAVT foi sustentada nos dados de um estudo da AMA/EY (Augusto
Mateus e Associados/Ernest & Young), que revela, entre outras conclusões, que o setor das agências
de viagens representa, em valor direto, indireto e induzido, 3.242 milhões de euros, cerca de 2,1% do
Produto Interno Bruto (PIB) nacional.
 
"Um setor que atrai mais novas empresas do que a média da economia nacional, um setor que cresce
nos últimos quatro anos mais do que a economia nacional, um setor que tem uma dimensão média
das empresas superior à média da economia nacional ,um setor que contrata pessoal mais qualificado
do que a média do setor, e do que a média da economia nacional, um setor que cresceu nos últimos
quatro anos, mais do que a economia portuguesa no seu todo, um setor que representa, em valor
direto, indireto e induzido, 3.242 milhões de euros, cerca de 2,1% do PIB nacional, (...) é um setor
que não deve pedir respeito, é um setor que tem de exigir respeito", afirmou Pedro Costa Ferreira.
 
O presidente da APAVT falava no encerramento do 43.º Congresso Nacional das Associação
Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo, que decorreu em Macau.
 
"Somos, pois, uma comunidade de empresas com saúde, crescimento recente e a pensar o futuro",
acrescentou Pedro Costa Ferreira.
 
Segundo o estudo da AMA/EY, apresentado pela diretora executiva da Unidade EY-AM&A, Sandra
Primitivo, os 3.242 milhões de euros que o setor das agências de viagens representa, em valor direto,
indireto e induzido, é cerca de 18 vezes o Valor Acrescentado Bruto (VAB) - resultado final da
atividade produtiva no decurso de um período determinado - da Autoeuropa e cerca de 75% do VAB
de todo o Grupo EDP.
 
O 43.º Congresso da APAVT, que começou na passada quarta-feira em Macau, contou com a presença
de mais de 700 congressistas, sendo 650 portugueses, de todas as áreas do setor do Turismo.
 
MSF // PNG
 
Lusa/Fim
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Agentes de viagens reelegem Centro de Portugal como ´destino preferido´ em 2018
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A Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) reelegeu, pela primeira vez na
história da iniciativa, o Centro de Portugal como o seu 'destino preferido' em 2018, foi este sábado
anunciado em Macau.
 
"Todos os anos temos tido 'destinos preferidos' de regiões diferentes. Curiosamente, o nosso primeiro
'destino preferido' [desde que existe a iniciativa] foi Macau e o nosso último [para 2017] foi o Turismo
do Centro", lembrou o presidente da associação, Pedro Costa Ferreira.
 
No entanto, dado os acontecimentos deste ano - a tragédia dos incêndios na região -, o "dever de
solidariedade" e "o nosso trabalho passado em comum" levou a que a associação decidisse voltar a
eleger, pela primeira vez dois anos consecutivos, o Centro de Portugal com esta 'distinção'.
 
"Assim, o 'destino preferido' em 2018 volta a ser o Centro de Portugal", com muita honra e muito
gosto", disse o presidente da associação no 43.º Congresso Nacional da APAVT, que termina hoje em
Macau.
 
O 'destino preferido' da APAVT é um projeto através do qual a associação e a região eleita definem
uma agenda comum e tentam desenvolver oportunidades ao longo do ano.
 
O presidente do Turismo do Centro de Portugal, Pedro Machado, enalteceu "o quanto é importante
este momento" para a região, referiu que "a APAVT esteve sempre presente nos momentos bons e
menos bons", nomeadamente nos incêndios em junho em Pedrogão e depois em outubro, e lembrou
os três congressos nacionais que a associação já realizou naquela zona de Portugal: em Viseu em
2011, em Coimbra em 2012, e em Aveiro em 2016.
 
Sobre os momentos bons, exemplificou o trabalho conjunto que realizaram para receber a
confederação europeia das agências de viagens e operadores turísticos (ECTAA, na sigla em inglês),
que levou a uma parceria cuja realização de um filme promocional "já recebeu 11 prémios
internacionais em 11 países diferentes", referiu.
 
"Reafirmar esta confiança para 2018 é um estímulo e uma esperança acrescida. (....) Quero apenas
manifestar, não apenas o apreço, mas a confiança que a APAVT nos dá para começarmos 2018 com
muita esperança e melhor do que terminámos 2017", concluiu Pedro Machado.
 
No 43.º Congresso Nacional da APAVT, foram divulgadas algumas medidas de apoio à recuperação do
Turismo do Centro, região de Portugal muito fustigada recentemente pelos incêndios.
 
Na sexta-feira, a diretora de área de feiras da FIL e responsável pela BTL, Fátima Vila Maior, anunciou
que o Turismo do Centro vai ser o "destino convidado" da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) em 2018.
 
Na quinta-feira, a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, disse que o Turismo de
Portugal vai ter também um programa de incentivos financeiros para a realização de congressos nas
zonas afetadas pelos incêndios.
 
Já o presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira, tinha anunciado, na abertura do congresso na quarta-
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feira, que a associação criou e custeou um 'site' - 'O Centro das atenções' - sobre o turismo do Centro,
que estará vivo "ao longo de, pelo menos, todo o próximo ano", chamando a atenção para "todas as
oportunidades que se mantêm inalteradas, na região".
 
As centenas de incêndios que deflagraram no dia 15 de outubro, o pior dia de fogos do ano segundo
as autoridades, provocaram 45 mortos e cerca de 70 feridos, perto de uma dezena dos quais graves.
 
Os fogos obrigaram a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas
de estradas, sobretudo nas regiões Norte e Centro.
 
Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos em Portugal, depois de Pedrógão
Grande, em junho deste ano, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou, segundo a
contabilização oficial, 64 mortos e mais de 250 feridos. Registou-se ainda a morte de uma mulher que
foi atropelada quando fugia deste fogo.
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Popularidade de Portugal é o principal factor para atrair turistas
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25 de Novembro de 2017, 8:10
 
Conclusão consta de um relatório elaborado pela sociedade Augusto Mateus e pela EY, que coloca as
low cost na nona posição na lista de factores que infl uenciam as vendas das agências.
 
Foto
    
     
  
 
     
     Nuno Ferreira Santos
 
A popularidade da "marca Portugal" é o factor que mais se destaca entre aqueles que tiveram uma
influência positiva nas vendas das agências de viagens, com 86% de respostas positivas a um
inquérito elaborado pela Augusto Mateus & Associados e pela EY junto dos associados da APAVT.
 
Segue-se a dimensão do mercado (medido pela intensidade turística), com 73%, e mais abaixo na
tabela a "situação dos mercados emissores" (quinta posição, com 64% de respostas positivas) ou o
"crescimento das companhias aéreas low cost" (nona posição, com 45%).
   
       
      
      
      Sector das agências de viagens "tem espaço para consolidação"
 
Os dados foram apresentados esta sexta-feira em Macau, onde decorre o 43º congresso nacional da
Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT).
 
Promovido por esta associação e coordenado por Sandra Firmino, economista da EY, o documento,
além de evidenciar uma série de dados sobre o sector, mostra também o outro lado do espelho: Qual
a principal ameaça? A "concorrência directa por parte dos fornecedores", como hotéis e empresas de
aviação, com 88% de respostas, seguindo-se a legislação fiscal. Destaca-se também, em quarto lugar,
a opinião pública que "associa preços mais elevados às reservas através das agências de viagens",
com 64%, ou a concorrência das agências online (como o Booking), que surge em sétimo lugar, com
60%.
 
O estudo, que se debruça sobre o valor económico da distribuição turística em Portugal, mostra os
grandes números do sector que, em 2016, e num contexto de crescimento, era composto por 2033
empresas, gerou um volume de negócios de 2131 milhões de euros e empregou quase dez mil
pessoas.
 
Ao calcular o valor económico do sector da distribuição turística, chega-se a vários números, conforme
o universo abrangido, mas que na sua versão mais alargada chega aos 3240 milhões de euros, ou
2,1% PIB. Isto em termos de contributo para a criação de riqueza, em termos de valor bruto
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acrescentado (VAB) e abrangendo os impactos directos, indirectos e induzidos. O montante apurado,
realçou a responsável da EY, "corresponde a 18 vezes o VAB da Autoeuropa", a fábrica da Volkswagen
em Palmela.
   
       
      
      
      "Precisamos de mudar a percepção de que o destino centro de Portugal foi todo atingido"
 
Sublinhando que este é um sector "muito sensível aos ciclos económicos", que soube recuperar das
perdas recentes com "bastante vigor", Sandra Firmino afirmou que "quase triplicou a rentabilidade das
vendas". Sobre o futuro, este passa, diz, por factores como a eficiência operacional e pela
concentração, apostando também em segmento de turistas que valorizem um acompanhamento mais
personalizado e planeado.
 
Pelo menos parte disso já parece estar a acontecer, com 74% das empresas a afirmar que a principal
medida para responder às ameaças provocadas por mudanças na oferta e no consumo, potenciadas
pela digitalização da economia e maior desintermediação, foi a de dar "maior enfoque no tratamento
personalizado de cada cliente". Segue-se a aposta na formação (67%) e o investimento em tecnologia
(54%).
 
Poucas horas antes dos dados do relatório serem apresentados, três personalidades tinham feito uma
análise da transformação digital e impacto no sector: Paulo Amaral, empresário e professor
universitário ligado a estes temas; Ming Fong, director-geral da Travelport para o negócio online na
Ásia e Pacífico; e Jeff Archambault, consultor e ex-responsável da Disneylândia de Paris. Algumas das
conclusões: a digitalização da economia vai continuar para além da pesquisa/comparação de preços e
marcação de viagens por telemóvel a qualquer momento ou local, com máquinas a tratar das questões
mais simples ("Do you speak chatbot"?, foi a pergunta algo provocatória de Jeff Archambault) e a
realidade virtual a ajudar a escolher o destino após o seu visionamento e experiência sensorial (algo
que o Club Med, por exemplo, já faz).
 
Para este responsável, "há oportunidades para quem quer investir", ou seja, os intervenientes
tradicionais podem aplicar recursos em novas tecnologias e em formação, ao mesmo tempo que, num
jogo de equilíbrios, devem estar sempre "atentos e ágeis" ao que está a mudar no negócio.
 
De uma coisa tem a certeza este consultor: com o advento da digitalização vai haver perda líquida de
postos de trabalho, e serão os menos qualificados a cair primeiro.
 
Para Ming Fong, há que "combinar o melhor das tecnologias com o ângulo humano" para conseguir
reagir e conseguir dar o que, diz, querem os clientes: experiências envolventes e mais escolhas, mas
personalizadas. Centrado no consumidor, portanto, de forma fiável. Há que "utilizar a tecnologia a
nosso favor, para tornar o sector mais forte", sublinhou Paulo Amaral.
 
Pelo meio, o ex-ministro da Economia de um governo PS e fundador da consultora ligada ao relatório
sobre as agências de viagens, Augusto Mateus, já tinha lançado outro tipo de alertas: a recuperação
económica em Portugal, "é óbvia, mas tímida e com riscos". Com a retoma em curso, em 2018 irá
produzir-se mais ou menos a mesma riqueza de 2007, com a crise a atravessar-se pelo meio deste
período.
 
Como pilar deste crescimento estão as exportações e, dentro delas, o turismo (na área dos serviços).
É ao turismo e às viagens, diz Augusto Mateus, que o país "deve a resiliência com que enfrentou" a
crise financeira, apresentando-se como peça "fundamental para a reinvenção do crescimento
económico em Portugal" - até porque "não há recuperação do crescimento económico perdido",
afirmara antes. E deixou uma mensagem: a de que "Portugal tem de gostar do turismo para isto
correr bem".
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O jornalista viajou a convite da APAVT
 
Luís Villalobos
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Sector das agências de viagens "tem espaço para consolidação"
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Os portugueses estão a viajar mais, mas para os mesmos sítios, diz o presidente da Associação
Portuguesa das Agências de Viagem e Turismo (APAVT), Pedro Costa Ferreira
 
Foto
    
     
  
 
      Pedro Costa Ferreira, na abertura do congresso da APAVT, que decorre em Macau
     LUSA/ANTÓNIO MIL-HOMENS
 
Vê sinais de consolidação no sector, depois da compra da ES Viagens e da Geostar pela Springwater?
Esse movimento parou?
Sim, parou, ou pelo menos não houve a esse nível. O mercado está segmentado e é composto
sobretudo por micro e pequenas [empresas], e, nesse sentido, haverá com certeza espaço para
consolidação. Mas também é verdade que, se compararmos a estrutura empresarial do sector com a
do país verificaremos que a dimensão média das empresas das agências de viagens é superior à das
empresas em geral. Diria que é um sector pouco consolidado, mas que não é constituído por empresas
tão pequenas como às vezes se pode pensar.
 
Os portugueses estão a viajar mais. Para onde?
Estão a viajar mais, com o lazer com um crescimento próximo dos 10%. O espectro de destinos do
mercado português é bastante abrangente, eclético, e até um pouco diversificado a mais tendo em
conta a escala do sector. Não houve uma grande alteração nos destinos, o que houve foi crescimento.
Obviamente que o turismo interno é o que movimenta mais pessoas; no médio curso Cabo Verde
continua a ser um grande destino, assim como a Madeira, o Sul de Espanha, as ilhas espanholas; e na
Europa a Disneyland é um produto que tem tido também fortes crescimentos. No longo curso, o
Caribe, pela sua estrutura de movimentos charter, é o destino-estrela, e o Brasil também tem
revelado alguma dinâmica importante este ano.
 
O que é mais destaca no estudo da Augusto Mateus & Associados e da EY?
Destaco o facto de o sector continuar atractivo, com o surgimento de novas empresas a ser muito
superior à média nacional, e de, entre 2012 e 2016, o sector ter crescido mais do que a economia do
país. Destaco o facto de, no sector do turismo, e de que tantas vezes se fala que produz emprego mas
com formação baixa, as agências de viagens destacam-se por empregar pessoal com maior formação
do que a média do sector, e destaco o facto de a dimensão média das agências de viagens ser
superior à média da economia nacional, na parte das pequenas empresas. Destaco também o facto
de, por métodos que se explicam no estudo, representarmos mais de 2% do PIB nacional, o que
significa 12% a 13% do sector turístico, números que são muito expressivos e significativos.
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O jornalista viajou a convite da APAVT
 
Luís Villalobos
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Popularidade de Portugal é o 
principal factor para atrair turistas

A popularidade da “marca Portugal” 

é o factor que mais se destaca entre 

aqueles que tiveram uma infl uência 

positiva nas vendas das agências de 

viagens, com 86% de respostas posi-

tivas a um inquérito elaborado pela 

Augusto Mateus & Associados e pela 

EY junto dos associados da APAVT.

Segue-se a dimensão do mercado 

(medido pela intensidade turística), 

com 73%, e mais abaixo na tabela a 

“situação dos mercados emissores” 

(quinta posição, com 64% de respos-

tas positivas) ou o “crescimento das 

companhias aéreas low cost” (nona 

posição, com 45%).

Os dados foram apresentados on-

tem em Macau, onde decorre o 43.º 

congresso nacional da Associação 

Portuguesa das Agências de Viagens 

e Turismo (APAVT).

Promovido por esta associação 

e coordenado por Sandra Firmino, 

economista da EY, o documento, 

além de evidenciar uma série de 

dados sobre o sector, mostra tam-

bém o outro lado do espelho: Qual a 

principal ameaça? A “concorrência 

directa por parte dos fornecedores”, 

como hotéis e empresas de aviação, 

com 88% de respostas, seguindo-se 

a legislação fi scal. Destaca-se tam-

bém, em quarto lugar, a opinião 

pública, que “associa preços mais 

elevados às reservas através das 

agências de viagens”, com 64%, ou 

a concorrência das agências online 

(como o Booking), que surge em sé-

timo lugar, com 60%.

O estudo, que se debruça sobre 

o valor económico da distribuição 

turística em Portugal, mostra os 

grandes números do sector que, em 

2016, e num contexto de crescimen-

to, era composto por 2033 empre-

sas, gerou um volume de negócios 

de 2131 milhões de euros e empre-

gou quase dez mil pessoas.

Ao calcular o valor económico do 

sector da distribuição turística, che-

Conclusão consta de um relatório 
elaborado pela sociedade Augusto 
Mateus e pela EY, que coloca as low cost 
na nona posição na lista de factores 
que infl uenciam as vendas das agências

ga-se a vários números, conforme 

o universo abrangido, mas que na 

sua versão mais alargada chega aos 

3240 milhões de euros, ou 2,1% PIB. 

Isto em termos de contributo para 

a criação de riqueza, em termos de 

valor bruto acrescentado (VAB) e 

abrangendo os impactos directos, 

indirectos e induzidos. O montante 

apurado, realçou a responsável da 

EY, “corresponde a 18 vezes o VAB 

[valor acrescentado bruto] da Au-

toeuropa”, a fábrica da Volkswagen 

em Palmela.

Sublinhando que este é um sector 

“muito sensível aos ciclos económi-

cos”, que soube recuperar das per-

das recentes com “bastante vigor”, 

Sandra Firmino afi rmou que “qua-

se triplicou a rentabilidade das ven-

das”. Sobre o futuro, este passa, diz, 

por factores como a efi ciência opera-

cional e pela concentração, apostan-

do também em segmento de turistas 

que valorizem um acompanhamen-

to mais personalizado e planeado.

Pelo menos parte disso já pare-

ce estar a acontecer, com 74% das 

empresas a afi rmar que a principal 

medida para responder às ameaças 

provocadas por mudanças na oferta 

e no consumo, potenciadas pela di-

gitalização da economia e maior de-

sintermediação, foi a de dar “maior 

enfoque no tratamento personaliza-

do de cada cliente”. Segue-se a apos-

ta na formação (67%) e o investimen-

to em tecnologia (54%).

Poucas horas antes de os dados do 

relatório serem apresentados, três 

personalidades tinham feito uma 

análise da transformação digital e 

impacto no sector: Paulo Amaral, 

empresário e professor universitá-

rio ligado a estes temas; Ming Fong, 

director-geral da Travelport para o 

negócio online na Ásia e Pacífi co; e 

Jeff  Archambault, consultor e ex-res-

ponsável da Disneylândia de Paris. 

Algumas das conclusões: a digita-

lização da economia vai continuar 

para além da pesquisa/comparação 

de preços e marcação de viagens por 

telemóvel a qualquer momento ou 

Turismo
Luís Villalobos, em Macau

“Precisamos de mudar a percepção de que o destino Centro de Portuga

“P
recisamos urgentemente 
de mudar a percepção 
de que o destino Centro 
de Portugal foi todo 

atingido” pelos incêndios “e que 
neste momento não reúne as 
condições de fruição turística”, 
afirmou aos jornalistas o 
presidente do turismo Centro de 
Portugal, Pedro Machado.

Presente no 43.º congresso 

da APAVT, o responsável 
sublinhou que a região foi de 
facto atingida, mas continua com 
“infra-estruturas, equipamentos, 
produtos e marcas em perfeitas 
condições para poder continuar 
a afirmar-se como destino 
turístico”.

A prioridade é “mudar a 
percepção de que o destino 
deixou de reunir condições 

para receber os turistas”. Para 
passar essa mensagem, vai 
poder contar com o apoio da 
Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), 
uma vez que, conforme afirmou 
Fátima Vila Maior, directora de 
exposições na Feira Internacional 
de Lisboa (onde se inclui a 
BTL), o destino convidado do 
evento vai ser o centro do país. 
“Houve um grande mediatismo” 
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com a questão dos incêndios 
e a recuperação das zonas 
afectadas, vincou, e a BTL 
ajudará a que “não seja apenas 
pontual”. Com data marcada 
para Março, o impulso surgirá 
mesmo antes das férias da 
Páscoa.

De acordo com Pedro 
Machado, a estratégia passa por 
“apostar numa diferenciação”, 

na qual já vinham a trabalhar, 
disse. E que “não se confina 
a um ou dois produtos mais 
maduros”. Se o turismo de 
natureza foi afectado, aposta-
se também no mar e no turismo 
de saúde e bem-estar — no ano 
que vem Coimbra vai receber 
a cimeira mundial da saúde —, 
bem como no aprofundamento 
do turismo religioso.

NUNO FERREIRA SANTOS

3 PERGUNTAS A PEDRO COSTA FERREIRA

O
s portugueses estão a viajar 
mais, mas para os mesmos 
sítios, diz o presidente da 
Associação Portuguesa das 

Agências de Viagem e Turismo 
(APAVT), Pedro Costa Ferreira
Vê sinais de consolidação no 
sector, depois da compra da 
ES Viagens e da Geostar pela 
Springwater? Esse movimento 
parou?
Sim, parou, ou pelo menos não 
houve a esse nível. O mercado 
está segmentado e é composto 
sobretudo por micro e pequenas 
[empresas], e, nesse sentido, 
haverá com certeza espaço para 
consolidação. Mas também é 
verdade que, se compararmos a 
estrutura empresarial do sector 
com a do país, verificaremos 
que a dimensão média das 
empresas das agências de 
viagens é superior à das 
empresas em geral. Diria que é 
um sector pouco consolidado, 
mas que não é constituído por 
empresas tão pequenas como 
às vezes se pode pensar.
Os portugueses estão a viajar 
mais. Para onde?
Estão a viajar mais, com o lazer 
com um crescimento próximo 
dos 10%. O espectro de destinos 
do mercado português é 
bastante abrangente, ecléctico, 
e até um pouco diversificado a 
mais tendo em conta a escala 
do sector. Não houve uma 
grande alteração nos destinos, 
o que houve foi crescimento. 
Obviamente que o turismo 
interno é o que movimenta 

mais pessoas; no médio curso, 
Cabo Verde continua a ser um 
grande destino, assim como a 
Madeira, o Sul de Espanha, as 
ilhas espanholas; e na Europa 
a Disneyland é um produto 
que tem tido também forte 
crescimento. No longo curso, 
o Caribe, pela sua estrutura de 
movimentos charter, é o destino 
estrela, e o Brasil também tem 
revelado alguma dinâmica 
importante este ano.
O que é que mais destaca no 
estudo da Augusto Mateus & 
Associados e da EY?
Destaco o facto de o sector 
continuar atractivo, com o 
surgimento de novas empresas 
a ser muito superior à média 
nacional, e de, entre 2012 e 
2016, o sector ter crescido 
mais do que a economia do 
país. Destaco o facto de, no 
sector do turismo, e de que 
tantas vezes se fala que produz 
emprego mas com formação 
baixa, as agências de viagens 
empregarem pessoal com maior 
formação do que a média do 
sector, e destaco o facto de a 
dimensão média das agências 
de viagens ser superior à média 
da economia nacional, na 
parte das pequenas empresas. 
Destaco também o facto de, 
por métodos que se explicam 
no estudo, representarmos 
mais de 2% do PIB nacional, 
o que significa 12% a 13% do 
sector turístico, números 
que são muito expressivos e 
significativos. L.V. 

Sector “tem espaço para consolidação”

local, com máquinas a tratar das 

questões mais simples (Do you spe-

ak chatbot?, foi a pergunta algo pro-

vocatória de Jeff  Archambault) e a 

realidade virtual a ajudar a escolher 

o destino após o seu visionamento 

e experiência sensorial (algo que o 

Club Med, por exemplo, já faz).

Para este responsável, “há opor-

tunidades para quem quer investir”, 

ou seja, os intervenientes tradicio-

nais podem aplicar recursos em 

novas tecnologias e em formação, 

ao mesmo tempo que, num jogo 

de equilíbrios, devem estar sem-

pre “atentos e ágeis” ao que está a 

mudar no negócio.

De uma coisa tem a certeza este 

consultor: com o advento da digita-

lização vai haver perda líquida de 

postos de trabalho, e serão os menos 

qualifi cados a cair primeiro.

Para Ming Fong, há que “combi-

nar o melhor das tecnologias com 

o ângulo humano” para conseguir 

reagir e conseguir dar o que, diz, 

querem os clientes: experiências 

envolventes e mais escolhas, mas 

personalizadas. Centrado no con-

sumidor, portanto, de forma fi ável. 

Há que “utilizar a tecnologia a nosso 

favor, para tornar o sector mais for-

te”, sublinhou Paulo Amaral.

Pelo meio, o ex-ministro da Eco-

nomia de um governo PS e fundador 

da consultora ligada ao relatório so-

bre as agências de viagens, Augusto 

Mateus, já tinha lançado outro tipo 

de alertas: a recuperação económica 

em Portugal “é óbvia, mas tímida e 

com riscos”. Com a retoma em cur-

so, em 2018 irá produzir-se mais ou 

menos a mesma riqueza de 2007, 

com a crise a atravessar-se pelo 

meio deste período.

Como pilar deste crescimento es-

tão as exportações e, dentro delas, 

o turismo (na área dos serviços). É 

ao turismo e às viagens, diz Augusto 

Mateus, que o país “deve a resiliência 

com que enfrentou” a crise fi nancei-

ra, apresentando-se como peça “fun-

damental para a reinvenção do cres-

cimento económico em Portugal” — 

até porque “não há recuperação do 

crescimento económico perdido”, 

afi rmara antes. E deixou uma mensa-

gem: a de que “Portugal tem de gos-

tar do turismo para isto correr bem”.

O jornalista viajou a convite 
da APAVT

l foi todo atingido”

luis.villalobos@publico.pt

Portugal tem 
de gostar do 
turismo para 
isto correr bem
Augusto Mateus
Economista

BRUNO LISITA
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Crescimento no número de chineses em Portugal

http://www.pt.cision.com/s/?l=4de7bb4e

/

 
O presidente da Confederação do Turismo prevê um crescimento enorme no número de chineses que
vão chegar a Portugal nos próximos anos, fruto da ligação aérea direta entre Lisboa e Pequim. No
encerramento do congresso da APAVT, em Macau, Francisco Calheiros frisou que, por isso, não havia
melhor lugar para realizar este encontro. Declarações de Francisco Calheiros, presidente da
Confederação do Turismo.
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Agentes de viagens reelegem Centro de Portugal como "destino preferido" em 2018
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/11/2017

Meio: RTP Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=aa390328

/

 
Lusa25 Nov, 2017, 08:03 | Economia
 
A Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) reelegeu, pela primeira vez na
história da iniciativa, o Centro de Portugal como o seu `destino preferido` em 2018, foi hoje
anunciado em Macau.
 
"Todos os anos temos tido `destinos preferidos` de regiões diferentes. Curiosamente, o nosso
primeiro `destino preferido` [desde que existe a iniciativa] foi Macau e o nosso último [para 2017] foi
o Turismo do Centro", lembrou o presidente da associação, Pedro Costa Ferreira.
 
No entanto, dado os acontecimentos deste ano - a tragédia dos incêndios na região -, o "dever de
solidariedade" e "o nosso trabalho passado em comum" levou a que a associação decidisse voltar a
eleger, pela primeira vez dois anos consecutivos, o Centro de Portugal com esta `distinção`.
 
"Assim, o `destino preferido` em 2018 volta a ser o Centro de Portugal", com muita honra e muito
gosto", disse o presidente da associação no 43.º Congresso Nacional da APAVT, que termina hoje em
Macau.
 
O `destino preferido` da APAVT é um projeto através do qual a associação e a região eleita definem
uma agenda comum e tentam desenvolver oportunidades ao longo do ano.
 
O presidente do Turismo do Centro de Portugal, Pedro Machado, enalteceu "o quanto é importante
este momento" para a região, referiu que "a APAVT esteve sempre presente nos momentos bons e
menos bons", nomeadamente nos incêndios em junho em Pedrogão e depois em outubro, e lembrou
os três congressos nacionais que a associação já realizou naquela zona de Portugal: em Viseu em
2011, em Coimbra em 2012, e em Aveiro em 2016.
 
Sobre os momentos bons, exemplificou o trabalho conjunto que realizaram para receber a
confederação europeia das agências de viagens e operadores turísticos (ECTAA, na sigla em inglês),
que levou a uma parceria cuja realização de um filme promocional "já recebeu 11 prémios
internacionais em 11 países diferentes", referiu.
 
"Reafirmar esta confiança para 2018 é um estímulo e uma esperança acrescida. (....) Quero apenas
manifestar, não apenas o apreço, mas a confiança que a APAVT nos dá para começarmos 2018 com
muita esperança e melhor do que terminámos 2017", concluiu Pedro Machado.
 
No 43.º Congresso Nacional da APAVT, foram divulgadas algumas medidas de apoio à recuperação do
Turismo do Centro, região de Portugal muito fustigada recentemente pelos incêndios.
 
Na sexta-feira, a diretora de área de feiras da FIL e responsável pela BTL, Fátima Vila Maior, anunciou
que o Turismo do Centro vai ser o "destino convidado" da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) em 2018.
 
Na quinta-feira, a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, disse que o Turismo de
Portugal vai ter também um programa de incentivos financeiros para a realização de congressos nas
zonas afetadas pelos incêndios.
 
Já o presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira, tinha anunciado, na abertura do congresso na quarta-
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feira, que a associação criou e custeou um `site` - `O Centro das atenções` - sobre o turismo do
Centro, que estará vivo "ao longo de, pelo menos, todo o próximo ano", chamando a atenção para
"todas as oportunidades que se mantêm inalteradas, na região".
 
As centenas de incêndios que deflagraram no dia 15 de outubro, o pior dia de fogos do ano segundo
as autoridades, provocaram 45 mortos e cerca de 70 feridos, perto de uma dezena dos quais graves.
 
Os fogos obrigaram a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas
de estradas, sobretudo nas regiões Norte e Centro.
 
Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos em Portugal, depois de Pedrógão
Grande, em junho deste ano, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou, segundo a
contabilização oficial, 64 mortos e mais de 250 feridos. Registou-se ainda a morte de uma mulher que
foi atropelada quando fugia deste fogo.
 
2017-11-25T08:03:21+00:00
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Agências de viagens "exigem respeito por um setor que representa 2,1% do PIB"
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Lusa25 Nov, 2017, 11:12 | Economia
 
O presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), Pedro Costa
Ferreira, afirmou hoje em Macau que o setor, que representa cerca de 2,1% do PIB nacional, não deve
pedir, mas exigir, respeito.
 
A afirmação do presidente da APAVT foi sustentada nos dados de um estudo da AMA/EY (Augusto
Mateus e Associados/Ernest & Young), que revela, entre outras conclusões, que o setor das agências
de viagens representa, em valor direto, indireto e induzido, 3.242 milhões de euros, cerca de 2,1% do
Produto Interno Bruto (PIB) nacional.
 
"Um setor que atrai mais novas empresas do que a média da economia nacional, um setor que cresce
nos últimos quatro anos mais do que a economia nacional, um setor que tem uma dimensão média
das empresas superior à média da economia nacional ,um setor que contrata pessoal mais qualificado
do que a média do setor, e do que a média da economia nacional, um setor que cresceu nos últimos
quatro anos, mais do que a economia portuguesa no seu todo, um setor que representa, em valor
direto, indireto e induzido, 3.242 milhões de euros, cerca de 2,1% do PIB nacional, (...) é um setor
que não deve pedir respeito, é um setor que tem de exigir respeito", afirmou Pedro Costa Ferreira.
 
O presidente da APAVT falava no encerramento do 43.º Congresso Nacional das Associação
Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo, que decorreu em Macau.
 
"Somos, pois, uma comunidade de empresas com saúde, crescimento recente e a pensar o futuro",
acrescentou Pedro Costa Ferreira.
 
Segundo o estudo da AMA/EY, apresentado pela diretora executiva da Unidade EY-AM&A, Sandra
Primitivo, os 3.242 milhões de euros que o setor das agências de viagens representa, em valor direto,
indireto e induzido, é cerca de 18 vezes o Valor Acrescentado Bruto (VAB) - resultado final da
atividade produtiva no decurso de um período determinado - da Autoeuropa e cerca de 75% do VAB
de todo o Grupo EDP.
 
O 43.º Congresso da APAVT, que começou na passada quarta-feira em Macau, contou com a presença
de mais de 700 congressistas, sendo 650 portugueses, de todas as áreas do setor do Turismo.
 
2017-11-25T11:12:00+00:00
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Turismo já representa 16% fo PIB 

Os números são sempre uma 
grande maçada para quem apos-
ta na propoganda para mascarar 
a realidade. Numa altura em que 
a gerinonça faz dois anos de vida 
e anda a acenar com crescimen-
tos da economia e recuperação 
do emprego, as afirmações do 
economista Augusto Mateus no 
congresso da APAVT em Macau 
são um aviso sério à navegação: 
«Em 2018 produziremos rique-
za ao mesmo nível de 2007». 
Outro assunto que mereceu a 
atençao do economista foi a falta 
de investimento na economia 
portuguesa: «Como uma empre-
sa pode crescer sem investi- 

mento? E como uma economia 
pode crescer sem investimen-
to?» O especialista admitiu que 
a economia portuguesa enfrenta 
uma séria crise de investimento, 
público e empresarial. 
Portugal na opinião de Augusto 
Mateus está muito afastado das 
outras economias europeias e 
apresenta um enorme desequilí-
brio financeiro: «Portugal pre-
cisa de fmanciamento externo 
ainda durante muito tempo. 
Temos de prestar atenção a 
isso e qualquer alteração às ta-
xas de câmbio, de juro vai 
criar-nos problemas graves», 
acrescenta. 

Riqueza em 
2018 igual 
ã de 2007 
António Ribeiro Ferreira 
antonio.ferreira@sol.pt  

Economista Augusto Mateus alerta que a eco-
nomia está longe das europeias e Portugal tem 
um grave problema de financiamento externo. 
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APAVT lança video de gratidão a Macau
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/11/2017
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Diário de Notícias da Madeira

Online - Turismo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3349b440

/

 
Chegou ao fim a componente reflexiva do 43.º Congresso da APAVT que decorreu em Macau desde
quinta-feira. Este domingo é dia de descobrir pontos de interesse do território.
 
Uma reunião magna que termina com um resumo em vídeo "do nosso maior encontro de sempre" e
que tem como título "Obrigado Macau".
 
"Foram três dias de aprendizagem, camaradagem, convívio com velhos amigos, encontro de novos
amigos", referiu hoje Pedro Costa Ferreira.
 
Um congresso que não foi apenas um êxito para Macau, nem foi um êxito apenas por causa de Macau.
" Quantos congressos conseguem reunir Jaime Gama, Jaime Nogueira Pinto, Augusto Mateus e Paulo
Amaral, Diogo Lacerda Machado", questionou o presidente da APAVT, destacando os "oradores
fantásticos" que ajudaram "a pensar o mundo, a pensar o sector, a pensar a nossa atitude perante a
vida e perante o negócio".
 
19:24 25 novembro, 2017
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Agências de viagens "exigem respeito por um setor que representa 2,1% do PIB"
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O presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), Pedro Costa
Ferreira, afirmou hoje em Macau que o setor, que representa cerca de 2,1% do PIB nacional, não deve
pedir, mas exigir, respeito.
 
A afirmação do presidente da APAVT foi sustentada nos dados de um estudo da AMA/EY (Augusto
Mateus e Associados/Ernest & Young), que revela, entre outras conclusões, que o setor das agências
de viagens representa, em valor direto, indireto e induzido, 3.242 milhões de euros, cerca de 2,1% do
Produto Interno Bruto (PIB) nacional.
 
"Um setor que atrai mais novas empresas do que a média da economia nacional, um setor que cresce
nos últimos quatro anos mais do que a economia nacional, um setor que tem uma dimensão média
das empresas superior à média da economia nacional ,um setor que contrata pessoal mais qualificado
do que a média do setor, e do que a média da economia nacional, um setor que cresceu nos últimos
quatro anos, mais do que a economia portuguesa no seu todo, um setor que representa, em valor
direto, indireto e induzido, 3.242 milhões de euros, cerca de 2,1% do PIB nacional, (.) é um setor que
não deve pedir respeito, é um setor que tem de exigir respeito", afirmou Pedro Costa Ferreira.
 
O presidente da APAVT falava no encerramento do 43.º Congresso Nacional das Associação
Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo, que decorreu em Macau.
 
"Somos, pois, uma comunidade de empresas com saúde, crescimento recente e a pensar o futuro",
acrescentou Pedro Costa Ferreira.
 
Segundo o estudo da AMA/EY, apresentado pela diretora executiva da Unidade EY-AM&A, Sandra
Primitivo, os 3.242 milhões de euros que o setor das agências de viagens representa, em valor direto,
indireto e induzido, é cerca de 18 vezes o Valor Acrescentado Bruto (VAB) - resultado final da
atividade produtiva no decurso de um período determinado - da Autoeuropa e cerca de 75% do VAB
de todo o Grupo EDP.
 
O 43.º Congresso da APAVT, que começou na passada quarta-feira em Macau, contou com a presença
de mais de 700 congressistas, sendo 650 portugueses, de todas as áreas do setor do Turismo.
 
25.11.2017
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Agentes de viagens reelegem Centro de Portugal como ´destino preferido´ em 2018
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A Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) reelegeu, pela primeira vez na
história da iniciativa, o Centro de Portugal como o seu 'destino preferido' em 2018, foi hoje anunciado
em Macau
 
A Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) reelegeu, pela primeira vez na
história da iniciativa, o Centro de Portugal como o seu 'destino preferido' em 2018, foi hoje anunciado
em Macau.
 
"Todos os anos temos tido 'destinos preferidos' de regiões diferentes. Curiosamente, o nosso primeiro
'destino preferido' [desde que existe a iniciativa] foi Macau e o nosso último [para 2017] foi o Turismo
do Centro", lembrou o presidente da associação, Pedro Costa Ferreira.
 
No entanto, dado os acontecimentos deste ano - a tragédia dos incêndios na região -, o "dever de
solidariedade" e "o nosso trabalho passado em comum" levou a que a associação decidisse voltar a
eleger, pela primeira vez dois anos consecutivos, o Centro de Portugal com esta 'distinção'.
 
"Assim, o 'destino preferido' em 2018 volta a ser o Centro de Portugal", com muita honra e muito
gosto", disse o presidente da associação no 43.º Congresso Nacional da APAVT, que termina hoje em
Macau.
 
O 'destino preferido' da APAVT é um projeto através do qual a associação e a região eleita definem
uma agenda comum e tentam desenvolver oportunidades ao longo do ano.
 
O presidente do Turismo do Centro de Portugal, Pedro Machado, enalteceu "o quanto é importante
este momento" para a região, referiu que "a APAVT esteve sempre presente nos momentos bons e
menos bons", nomeadamente nos incêndios em junho em Pedrogão e depois em outubro, e lembrou
os três congressos nacionais que a associação já realizou naquela zona de Portugal: em Viseu em
2011, em Coimbra em 2012, e em Aveiro em 2016.
 
Sobre os momentos bons, exemplificou o trabalho conjunto que realizaram para receber a
confederação europeia das agências de viagens e operadores turísticos (ECTAA, na sigla em inglês),
que levou a uma parceria cuja realização de um filme promocional "já recebeu 11 prémios
internacionais em 11 países diferentes", referiu.
 
"Reafirmar esta confiança para 2018 é um estímulo e uma esperança acrescida. (..) Quero apenas
manifestar, não apenas o apreço, mas a confiança que a APAVT nos dá para começarmos 2018 com
muita esperança e melhor do que terminámos 2017", concluiu Pedro Machado.
 
No 43.º Congresso Nacional da APAVT, foram divulgadas algumas medidas de apoio à recuperação do
Turismo do Centro, região de Portugal muito fustigada recentemente pelos incêndios.
 
Na sexta-feira, a diretora de área de feiras da FIL e responsável pela BTL, Fátima Vila Maior, anunciou
que o Turismo do Centro vai ser o "destino convidado" da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) em 2018.
 
Na quinta-feira, a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, disse que o Turismo de
Portugal vai ter também um programa de incentivos financeiros para a realização de congressos nas
zonas afetadas pelos incêndios.
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Já o presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira, tinha anunciado, na abertura do congresso na quarta-
feira, que a associação criou e custeou um 'site' - 'O Centro das atenções' - sobre o turismo do Centro,
que estará vivo "ao longo de, pelo menos, todo o próximo ano", chamando a atenção para "todas as
oportunidades que se mantêm inalteradas, na região".
 
As centenas de incêndios que deflagraram no dia 15 de outubro, o pior dia de fogos do ano segundo
as autoridades, provocaram 45 mortos e cerca de 70 feridos, perto de uma dezena dos quais graves.
 
Os fogos obrigaram a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas
de estradas, sobretudo nas regiões Norte e Centro.
 
Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos em Portugal, depois de Pedrógão
Grande, em junho deste ano, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou, segundo a
contabilização oficial, 64 mortos e mais de 250 feridos. Registou-se ainda a morte de uma mulher que
foi atropelada quando fugia deste fogo.
 
25.11.2017
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A secretária de Estado do Turismo abriu o congresso com o presidente da APAVT e os responsáveis regionais 

CONGRESSO 

Já não é só fado e futebol. Fátima e 
sulfimpulsionam turismo no centro 

Apesar dos incêndios, o centro é a região que mais cresce no Turismo em 2017. Captar 
mais turistas chineses pode sustentar o crescimento do setor nos próximos anos 

—ERIKA NUNES, em Macau 
erika.nunes@dinheirrivivo.pt  

O centro é a região de turismo que 
mais cresceu até setembro deste 
ano, em dormidas de estrangeiros 
(27,4%), superada apenas pelos 
Açores, quando incluídos os valo-
res das dormidas de portugueses. 
O destino foi afetado pelos incên-
dios de junho, em Pedrógão, e de 
outubro, mas a entidade regional 
tem um plano para continuar a 
conquistar mercado e crescimento 
a dois dígitos em 2018. 

"Os portugueses deixaram de 
vir por causa dos incêndios, che-
gou a haver 100% de cancelamen-
tos. Os estrangeiros nunca deixa-
ram de vir", lamentou Pedro Ma-
chado, presidente da entidade re-
gional de Turismo do Centro. "As 
pessoas precisam de saber que o 
destino continua a ter infraestru-
turas e oferta", explicou o respon-
sável, durante o anúncio de que o 
centro será o destino convidado da 
Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) 
em 2018. 

À margem do 43° Congresso da 
Associação Portuguesa das Agên-
cias de Viagens e Turismo, que ter-
mina hoje em Macau, Pedro Ma-
chado revelou a estratégia da 
"maior e mais diversificada região 
de turismo em Portugal", que ofe-
rece produto desde a serra até ao 
mar. O destaque na BTL permitirá 
apresentar toda a oferta, desde o 
"património cultural património 
da UNESCO até aos desportos de 
deslize, como o surfe o wakeboard, 
que têm tido um crescimento 
muito importante", complemen-
tados pela oferta em turismo de 
saúde e bem-estar. Mas o que con-
tinua em grande crescimento e 
está a projetar a região é o turismo 
religioso: "Em 2016, recebemos 40 
mil turistas da Coreia do Sul em 
Fátima, um incremento de 20% 
face ao ano anterior e que se prevê 
repetir-se em 2018", adiantou. 
"Estamos a reforçar a promoção do 
turismo religioso nos EUA, no Ca-
nadá e em Israel. Vamos explorar 
novos mercados na América do Sul 
e na Ásia e manter a aposta em  

mercados tradicionais, como a Po-
lónia. Este ano, tivemos o maior 
workshop de turismo religioso, 
com mais de cem operadores inter-
nacionais, e, para o ano, vamos ter 
viagens de familiarização e via-
gens de imprensa para o turismo 
judaico passando por Belmonte, 
Guarda e até ao Alentejo, em Cas-
telo de Vide", revela. 

Aproveitando o lançamento das 
primeiras iniciativas da Secretaria 
de Estado do Turismo para promo-
ver Portugal como destino para a 
realização de produções 
gráficas, o centro já criou a Centro 
Film Comission e prepara o anún-
cio, em janeiro, de uma iniciativa 
no âmbito da responsabilidade so-
cial da Nissan Internacional, que 
irá apoiar a reflorestação com uma 
campanha associada aos veículos 
híbridos da marca. 

"Esperamos que o turismo deixe 
de estar afastado dos planos de re-
florestação e das políticas públicas 
para a agricultura e exploração flo-
restal. E preciso um programa na- 

cional que inclua os setores públi-
co e privado", apelou ainda. 

Em Macau, no ano em que a 
Airbnb teve um forte crescimento 
(as propriedades listadas aumenta-
ram quase 300% entre dezembro e 
março, segundo a AirDNA), os 
agentes de viagens e turismo por-
tugueses prometem responder 
com a diferenciação que, além de 
sol e mar, criou turismo gastronó-
mico, de saúde e bem-estar e cir-
cuitos urbanos. As receitas são re-
corde: 11,5 mil milhões de euros 

Embaixador em 
Pequim estima que 
as receitas das 
compras de turistas 
chineses sejam de 
dois mil milhões de 
euros a curto prazo 

até setembro, um crescimento de 
19% face ao ano anterior. 

Mas trata-se de um crescimento 
frágil, alerta Pedro Costa Ferreira, 
presidente da APAVT: "Se não ti-
vermos cuidado, voltaremos a ter 
sossego nas ruas de Lisboa." Se se 
captar mais do que os atuais 0,7% 
de quota de turistas chineses, par-
te do problema desaparece. As 
compras de produtos autênticos 
são a segunda atividade preferida 
dos turistas chineses, que gastam 
em Portugal três vezes mais em 
compras do que um brasileiro (631 
euros, em média), segundo a Glo-
bal Blue. Se a ligação aérea direta 
Pequim/Lisboa, iniciada em ju-
nho, aumentar o número de 200 
mil visitantes chineses para um 
milhão, como estimou o embaixa-
dor português em Pequim, Jorge 
Torres-Pereira, as receitas só em 
compras de turistas chineses pode-
rão ascender a mais de dois mil mi-
lhões de euros a curto prazo. 

— A jornalista viajou 
a convite da APAVT 
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O administrador não executivo da TAP Diogo Lacerda Machado disse hoje, em Macau, que se pode
"esperar um ano extraordinário, de desempenho económico-financeiro incomum" na transportadora
aérea em 2017
 
O administrador não executivo da TAP Diogo Lacerda Machado disse hoje, em Macau, que se pode
"esperar um ano extraordinário, de desempenho económico-financeiro incomum" na transportadora
aérea em 2017.
 
Confrontado com o facto de no primeiro semestre deste ano, o grupo TAP ter agravado os prejuízos,
face ao período homólogo de 2016, Diogo Lacerda Machado explicou que existe uma circunstância que
o justifica.
 
"Aquele resultado do primeiro semestre tem um pagamento que foi o último esforço para equilibrar a
exploração da VEM [antiga brasileira Varig Engenharia e Manutenção]" e se se "descontar esse [valor]
não recorrente, as pessoas perceberão como o ano vai ser muito interessante", disse Lacerda
Machado, que se deslocou a Macau no âmbito do congresso da Associação Portuguesa das Agências de
Viagens e Turismo (APAVT).
 
O prejuízo do grupo Tap agravou-se cerca de 3%, para 52,075 milhões de euros, no primeiro
semestre do ano, segundo um relatório divulgado pela Parpública, 'holding' através da qual o Estado
detém 50% da empresa.
 
Os rendimentos e ganhos, por sua vez, aumentaram 11%, para 1.254,3 milhões de euros, face aos
1.126,8 milhões de euros apurados em igual período de 2016, segundo o Relatório e Contas disponível
no 'site' da Parpública.
 
"A TAP aumentou muito a oferta. O aumento da oferta, normalmente, corresponde numa fase inicial a
uma diminuição da taxa de ocupação. Aqui a resposta foi absolutamente imediata, praticamente todas
as linhas da TAP têm aumentado, e muito, e as receitas também. São aliás três indicadores que não
costumam coincidir no desempenho de uma companhia aérea e que este ano na TAP estão a coincidir
e todos bem para cima", adiantou ainda Lacerda Machado.
 
Assim sendo, referiu, "percebendo o significado daqueles números do primeiro semestre, ver-se-á que
o ano vai ser muito interessante".
 
Lembrou ainda que para o ano, há mais aviões, "com níveis de eficiência bem diferentes destes aviões
antigos que a TAP opera", e mesmo admitindo não ser "imparcial e de algum modo suspeito" -
Lacerda Machado esteve pelo lado do Estado envolvido na reversão da privatização -, considerou que
o resultado da privatização da transportadora e da reconfiguração do processo "criou condições
extraordinárias para a TAP ter um futuro interessantíssimo".
 
Antes, durante um painel de conversa com o presidente da APAVT no congresso, 'provocado' por
Pedro Costa Ferreira sobre o negócio da compra da VEM no Brasil, que tem representado muitos
prejuízos ao Grupo TAP, Lacerda Machado desvalorizou.
 
"Se a TAP não tem feito esse investimento absolutamente estratégico, decisivo para chegar onde
chegou hoje no mercado brasileiro, o tempo seria muito pior", afirmou.
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Lacerda Machado garantiu ainda que a Geocapital, empresa controlada por Stanley Ho em que é
administrador, não recebeu qualquer 'prémio' da TAP por aquele negócio.
 
25.11.2017
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Confederação do Turismo de Portugal teceu críticas ao OE, referindo-se omo "mais uma oportunidade
perdida de se fazerem importantes reformas"
 
O presidente da Confederação do Turismo de Portugal teceu críticas ao Orçamento do Estado,
referindo-se ao documento como "mais uma oportunidade perdida de se fazerem importantes
reformas", e apelou para que o novo aeroporto seja um "desígnio nacional".
 
"Em relação a 2018, na confederação estamos algo preocupados e começamos logo com o Orçamento
do Estado, que discutimos muito na generalidade -, como sabem, está agora a ser discutido na
especialidade. É um orçamento sobre o qual pensamos que se perdeu mais uma oportunidade de se
fazerem importantes reformas e, sobretudo, uma das mais antigas leis da economia: só se pode
distribuir aquilo que se tem. Não se pode distribuir e depois ir tentar ganhar-se", afirmou o presidente
da CTP.
 
Francisco Calheiros falava para uma plateia composta, essencialmente, por empresários do setor
turístico no 43.º Congresso Nacional da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo
(APAVT), que terminou hoje em Macau.
 
"E não tendo nada contra pensioniostas e famílias, só no IRS, pensões e descongelamento de
carreiras, estamos a falar de um aumento de despesa de mais de um bilião de euros. E para o outro
ano, 1.500 milhões de euros. Qual é a contrapartida? Alguns impostos indiretos (.) e, sobretudo,
contar com o crescimento da economia", continuou.
 
Já em relação há competitividade da economia, diz o responsável da CTP, que "não se vê
praticamente nada" neste Orçamento do Estado para o próximo ano.
 
"Nós que somos empresários sabemos bem nos últimos 10, 20 anos, o que tivemos que fazer nas
nossas empresas. As alterações profundíssimas que as nossas empresas têm vindo a sofrer. E o que é
que vimos do Estado? O que é que alterou na justiça, na Segurança Social, na educação? Nada", disse
também, acrescentando, por isso, achar "que se perdeu mais uma grande oportunidade, num ano em
que para já os sinais são bons, e também a nível internacional, com taxas de juro, petróleo, entre
outros indicadores, a níveis tão baixos.
 
Já em relação ao apoio às empresas", a CTP - parceira social - diz que "também muito tentou", tal
como todas "as confederações com assento [na Concertação Social], mas que "pouco, muito pouco" se
conseguiu.
 
"Lutámos bastante pela dedutibilidade do IVA e não tivemos qualquer resposta, vi que a derrama para
empresas com lucros acima de 35 milhões foi aprovada. vamos ver para o ano e para os outros dois
se fica pelos 35 milhões. Neste momento não podemos ter um aumento da carga fiscal. Temos é que
ter investimento", acrescentou.
 
Outra das preocupações de Francisco Calheiros é a possibilidade da legislação laboral "estar em cima
da mesa".
 
"Isto é algo que preocupa e muito - e bem - todos os empresários, não só do Turismo, como outros,
nesta atividade específica em que a sazonalidade existe e há de continuar a existir", disse.
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"Não estou minimamente descansado", reforçou o presidente da CTP.
 
Por último, Francisco Calheiros referiu ainda uma grande preocupação, que é "a velha discussão do
aeroporto".
 
"Temos que olhar para ele como um desígnio nacional. Sou sensível às questões da força aérea, às
questões ambientais, às questões autárquicas, tudo isso é importante, mas nada pode objetar que o
nosso Portela+1 seja rápido. Não pode ser em 2022. Talvez nem em 2021 já", concluiu.
 
25.11.2017
 
Dinheiro Vivo/Lusa
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O centro é a região que mais cresce no Turismo em 2017. Captar mais turistas chineses pode
sustentar o crescimento do setor nos próximos anos
 
O centro é a região de turismo que mais cresceu até setembro deste ano, em dormidas de
estrangeiros (27,4%), superada apenas pelos Açores, quando incluídos os valores das dormidas de
portugueses. O destino foi afetado pelos incêndios de junho, em Pedrógão, e de outubro, mas a
entidade regional tem um plano para continuar a conquistar mercado e crescimento a dois dígitos em
2018.
 
"Os portugueses deixaram de vir por causa dos incêndios, chegou a haver 100% de cancelamentos.
Os estrangeiros nunca deixaram de vir", lamentou Pedro Machado, presidente da entidade regional de
Turismo do Centro. "As pessoas precisam de saber que o destino continua a ter infraestruturas e
oferta", explicou o responsável, durante o anúncio de que o centro será o destino convidado da Bolsa
de Turismo de Lisboa (BTL) em 2018.
 
À margem do 43º Congresso da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo, que
termina hoje em Macau, Pedro Machado revelou a estratégia da "maior e mais diversificada região de
turismo em Portugal", que oferece produto desde a serra até ao mar. O destaque na BTL permitirá
apresentar toda a oferta, desde o "património cultural património da UNESCO até aos desportos de
deslize, como o surf e o wakeboard, que têm tido um crescimento muito importante",
complementados pela oferta em turismo de saúde e bem-estar. Mas o que continua em grande
crescimento e está a projetar a região é o turismo religioso: "Em 2016, recebemos 40 mil turistas da
Coreia do Sul em Fátima, um incremento de 20% face ao ano anterior e que se prevê repetir-se em
2018", adiantou. "Estamos a reforçar a promoção do turismo religioso nos EUA, no Canadá e em
Israel. Vamos explorar novos mercados na América do Sul e na Ásia e manter a aposta em mercados
tradicionais, como a Polónia. Este ano, tivemos o maior workshop de turismo religioso, com mais de
cem operadores internacionais, e, para o ano, vamos ter viagens de familiarização e viagens de
imprensa para o turismo judaico passando por Belmonte, Guarda e até ao Alentejo, em Castelo de
Vide", revela.
 
Aproveitando o lançamento das primeiras iniciativas da Secretaria de Estado do Turismo para
promover Portugal como destino para a realização de produções cinematográficas, o centro já criou a
Centro Film Comission e prepara o anúncio, em janeiro, de uma iniciativa no âmbito da
responsabilidade social da Nissan Internacional, que irá apoiar a reflorestação com uma campanha
associada aos veículos híbridos da marca.
 
"Esperamos que o turismo deixe de estar afastado dos planos de reflorestação e das políticas públicas
para a agricultura e exploração florestal. É preciso um programa nacional que inclua os setores público
e privado", apelou ainda.
 
Em Macau, no ano em que a Airbnb teve um forte crescimento (as propriedades listadas aumentaram
quase 300% entre dezembro e março, segundo a AirDNA), os agentes de viagens e turismo
portugueses prometem responder com a diferenciação que, além de sol e mar, criou turismo
gastronómico, de saúde e bem-estar e circuitos urbanos. As receitas são recorde: 11,5 mil milhões de
euros até setembro, um crescimento de 19% face ao ano anterior.
 
Mas trata-se de um crescimento frágil, alerta Pedro Costa Ferreira, presidente da APAVT: "Se não
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tivermos cuidado, voltaremos a ter sossego nas ruas de Lisboa." Se se captar mais do que os atuais
0,7% de quota de turistas chineses, parte do problema desaparece. As compras de produtos
autênticos são a segunda atividade preferida dos turistas chineses, que gastam em Portugal três vezes
mais em compras do que um brasileiro (631 euros, em média), segundo a Global Blue. Se a ligação
aérea direta Pequim/Lisboa, iniciada em junho, aumentar o número de 200 mil visitantes chineses
para um milhão, como estimou o embaixador português em Pequim, Jorge Torres-Pereira, as receitas
só em compras de turistas chineses poderão ascender a mais de dois mil milhões de euros a curto
prazo.
 
A jornalista viajou para Macau a convite da APAVT
 
25.11.2017
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Administrador não executivo da TAP disse que se pode "esperar um ano extraordinário, de
desempenho económico-financeiro incomum" na companhia
 
O administrador não executivo da TAP Diogo Lacerda Machado disse hoje, em Macau, que se pode
"esperar um ano extraordinário, de desempenho económico-financeiro incomum" na transportadora
aérea em 2017.
 
Confrontado com o facto de no primeiro semestre deste ano, o grupo TAP ter agravado os prejuízos,
face ao período homólogo de 2016, Diogo Lacerda Machado explicou que existe uma circunstância que
o justifica.
 
"Aquele resultado do primeiro semestre tem um pagamento que foi o último esforço para equilibrar a
exploração da VEM [antiga brasileira Varig Engenharia e Manutenção]" e se se "descontar esse [valor]
não recorrente, as pessoas perceberão como o ano vai ser muito interessante", disse Lacerda
Machado, que se deslocou a Macau no âmbito do congresso da Associação Portuguesa das Agências de
Viagens e Turismo (APAVT).
 
O prejuízo do grupo Tap agravou-se cerca de 3%, para 52,075 milhões de euros, no primeiro
semestre do ano, segundo um relatório divulgado pela Parpública, 'holding' através da qual o Estado
detém 50% da empresa.
 
Os rendimentos e ganhos, por sua vez, aumentaram 11%, para 1.254,3 milhões de euros, face aos
1.126,8 milhões de euros apurados em igual período de 2016, segundo o Relatório e Contas disponível
no 'site' da Parpública.
 
"A TAP aumentou muito a oferta. O aumento da oferta, normalmente, corresponde numa fase inicial a
uma diminuição da taxa de ocupação. Aqui a resposta foi absolutamente imediata, praticamente todas
as linhas da TAP têm aumentado, e muito, e as receitas também. São aliás três indicadores que não
costumam coincidir no desempenho de uma companhia aérea e que este ano na TAP estão a coincidir
e todos bem para cima", adiantou ainda Lacerda Machado.
 
Assim sendo, referiu, "percebendo o significado daqueles números do primeiro semestre, ver-se-á que
o ano vai ser muito interessante".
 
Lembrou ainda que para o ano, há mais aviões, "com níveis de eficiência bem diferentes destes aviões
antigos que a TAP opera", e mesmo admitindo não ser "imparcial e de algum modo suspeito" -
Lacerda Machado esteve pelo lado do Estado envolvido na reversão da privatização -, considerou que
o resultado da privatização da transportadora e da reconfiguração do processo "criou condições
extraordinárias para a TAP ter um futuro interessantíssimo".
 
Antes, durante um painel de conversa com o presidente da APAVT no congresso, 'provocado' por
Pedro Costa Ferreira sobre o negócio da compra da VEM no Brasil, que tem representado muitos
prejuízos ao Grupo TAP, Lacerda Machado desvalorizou.
 
"Se a TAP não tem feito esse investimento absolutamente estratégico, decisivo para chegar onde
chegou hoje no mercado brasileiro, o tempo seria muito pior", afirmou.
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Lacerda Machado garantiu ainda que a Geocapital, empresa controlada por Stanley Ho em que é
administrador, não recebeu qualquer 'prémio' da TAP por aquele negócio.
 
25.11.2017
 
Dinheiro Vivo/Lusa
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O presidente da Confederação do Turismo de Portugal teceu críticas ao Orçamento do Estado,
referindo-se ao documento como "mais uma oportunidade perdida de se fazerem importantes
reformas", e apelou para que o novo aeroporto seja um "desígnio nacional"
 
O presidente da Confederação do Turismo de Portugal teceu críticas ao Orçamento do Estado,
referindo-se ao documento como "mais uma oportunidade perdida de se fazerem importantes
reformas", e apelou para que o novo aeroporto seja um "desígnio nacional".
 
"Em relação a 2018, na confederação estamos algo preocupados e começamos logo com o Orçamento
do Estado, que discutimos muito na generalidade -, como sabem, está agora a ser discutido na
especialidade. É um orçamento sobre o qual pensamos que se perdeu mais uma oportunidade de se
fazerem importantes reformas e, sobretudo, uma das mais antigas leis da economia: só se pode
distribuir aquilo que se tem. Não se pode distribuir e depois ir tentar ganhar-se", afirmou o presidente
da CTP.
 
Francisco Calheiros falava para uma plateia composta, essencialmente, por empresários do setor
turístico no 43.º Congresso Nacional da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo
(APAVT), que terminou hoje em Macau.
 
"E não tendo nada contra pensioniostas e famílias, só no IRS, pensões e descongelamento de
carreiras, estamos a falar de um aumento de despesa de mais de um bilião de euros. E para o outro
ano, 1.500 milhões de euros. Qual é a contrapartida? Alguns impostos indiretos (.) e, sobretudo,
contar com o crescimento da economia", continuou.
 
Já em relação há competitividade da economia, diz o responsável da CTP, que "não se vê
praticamente nada" neste Orçamento do Estado para o próximo ano.
 
"Nós que somos empresários sabemos bem nos últimos 10, 20 anos, o que tivemos que fazer nas
nossas empresas. As alterações profundíssimas que as nossas empresas têm vindo a sofrer. E o que é
que vimos do Estado? O que é que alterou na justiça, na Segurança Social, na educação? Nada", disse
também, acrescentando, por isso, achar "que se perdeu mais uma grande oportunidade, num ano em
que para já os sinais são bons, e também a nível internacional, com taxas de juro, petróleo, entre
outros indicadores, a níveis tão baixos.
 
Já em relação ao apoio às empresas", a CTP - parceira social - diz que "também muito tentou", tal
como todas "as confederações com assento [na Concertação Social], mas que "pouco, muito pouco" se
conseguiu.
 
"Lutámos bastante pela dedutibilidade do IVA e não tivemos qualquer resposta, vi que a derrama para
empresas com lucros acima de 35 milhões foi aprovada. vamos ver para o ano e para os outros dois
se fica pelos 35 milhões. Neste momento não podemos ter um aumento da carga fiscal. Temos é que
ter investimento", acrescentou.
 
Outra das preocupações de Francisco Calheiros é a possibilidade da legislação laboral "estar em cima
da mesa".
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"Isto é algo que preocupa e muito - e bem - todos os empresários, não só do Turismo, como outros,
nesta atividade específica em que a sazonalidade existe e há de continuar a existir", disse.
 
"Não estou minimamente descansado", reforçou o presidente da CTP.
 
Por último, Francisco Calheiros referiu ainda uma grande preocupação, que é "a velha discussão do
aeroporto".
 
"Temos que olhar para ele como um desígnio nacional. Sou sensível às questões da força aérea, às
questões ambientais, às questões autárquicas, tudo isso é importante, mas nada pode objetar que o
nosso Portela+1 seja rápido. Não pode ser em 2022. Talvez nem em 2021 já", concluiu.
 
MSF //
 
25.11.2017
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Presidente da APAVT foi a Macau fazer radiografia da atividade em Portugal

CONGRESSO
Agostinho Silva
em Macau
agostinhosilva@jm-madeira.pt 

Especial de Macau. Pedro Costa Fer-
reira elogiou o “extraordinário de-
senvolvimento económico da região
que mais influenciará o mundo, nas
próximas décadas”, e declarou que
Macau e Portugal poderão “jogar pa-
péis absolutamente relevantes” no
espaço das relações económicas entre
a China e a Europa. “Macau será
sempre uma referência para Portugal,
enquanto porta de entrada no mer-
cado mais importante do turismo
mundial, a China. Por outro lado,
não tenho dúvida de que Macau, e a
China, poderão beneficiar da posição
de charneira do nosso País, relativa-
mente à Europa e à comunidade
europeia, bem como ao mundo da
lusofonia.”
A parte positivista do discurso do

líder da APAVT incluiu também uma
referência ao ano em curso, que será
positivo para as agências de viagens,
face ao ciclo económico favorável,
“com mais crescimento, mais con-
fiança na economia, mais consumo
e menos desemprego.” Fatores que
alavancaram o bom trabalho exe-
cutado do lado do outgoing, pelas
agências de viagens portuguesas -
destacou o presidente da APAVT,
acrescentando também que o “ex-
traordinário momento do País, en-
quanto destino turístico, permite an-
tever que, do lado do incoming, te-
remos certamente mais crescimento,
melhores resultados e balanços mais
sólidos, neste final do ano.”
Nesse âmbito, Pedro Ferreira des-

tacou ainda dois outros aspetos po-
sitivos, antes de entrar nas preocu-
pações do setor: a revisão do acordo
coletivo de trabalho, levada a cabo

A
relação das agências de viagens
com a indústria aérea teima
em trazer novos desafios, no-
vas barreiras, novas tensões;
o próximo quadro regulatório

vai impor maior responsabilidade e
mais risco; o regulamento sobre pro-
teção de dados chega em maio com
mais dúvidas do que certezas; em
Lisboa, é cada vez mais difícil operar,
o aeroporto está esgotado e estrangula
o crescimento; há desigualdade fiscal
internacional, sobretudo comparando
com a vizinha Espanha que faz pu-
blicidade de eventos 23% mais baratos
do que em Portugal.
Este rol de “barreiras” e de “ten-

sões” foi apresentado por Pedro Costa
Ferreira, presidente da APAVT, como
‘aperitivo’ para os três dias de reflexão
que mais de 650 agentes de viagens
pretendem fazer em Macau, local
escolhido para o 43.º Congresso do
setor em Portugal. Na plateia estava
a secretária de Estado do Turismo. 
O tom discursivo duro apontou

também “um caminho” para con-
tornar a situação, que é “seguir ven-
cendo o desafio da formação, da ges-
tão competente, da criatividade, da
diferenciação, do foco, em suma, da
criação de valor para o cliente.” É o
único caminho, mas não é novo, ad-
vertiu Pedro Costa Ferreira. “Estejam
todos absolutamente certos de que
o setor das agências de viagens con-
tinuará a responder presente, criando
valor para o cliente, assegurando a
liberdade de escolha, contribuindo
para o bem-estar e qualidade de vida
das pessoas. A principal viagem de
todos e cada um de nós continuará
a ser a próxima. E sim, correrá me-
lhor se for contratada no agente de
viagens mais próximo de si.”

MACAU PREPONDERANTE 
Mas não foi neste tom que o presi-

dente da Associação Portuguesa de
Agências de Viagens e Turismo
(APAVT) deu as boas-vindas aos con-
gressistas e aos representantes do
Governo da Região Administrativa
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pela APAVT com o sindicato dez
anos depois, e a forma como a asso-
ciação lidou com a tragédia dos in-
cêndios no Centro de Portugal. “Todos
sabemos que espécie de solidão aí
vem, quando as dificuldades perma-
necerem, e a atenção mediática de-
saparecer”, disse, a propósito, anun-
ciando a colocação à disposição do
turismo do centro o site ‘O Centro
das atenções’, que será colocado on-
line a todo o momento. “Ao longo
de pelo menos todo o próximo
ano, manteremos vivo este site
onde, em conjunto com o Turismo
do Centro, chamaremos a atenção
para todas as oportunidades que
se mantêm inalteradas, na con-
vicção profunda de que o que o
Centro mais precisa é que os seus
parceiros repitam, até à exaustão,
que a melhor maneira de ajudar é
irmos passar férias, e fazermos
reuniões corporativas naquela re-
gião do País.”

Ciclo económico
favorável
fundamenta um
ano positivo para
as agências de
viagens.
Oportunidade
aproveitada para
a APAVT fazer
soar algumas
campainhas.

VENDAS DIRETAS 
Perante a plateia que encheu a

sala na majestosa Torre de Macau, o
presidente da APAVT disse finalmente
ao que vinha. Começou por falar em
“preocupações várias” e em “estran-
gulamentos”, referindo-se em con-
creto à instituição de “taxas discri-
minatórias de reserva pelos gigantes
da aviação” sob o argumento da ne-
cessidade de cortes de custos. A esse
propósito revelou o estudo publicado
pela ECTAA e ETSA, que “conclui de
forma muito clara que os custos da
distribuição direta não diminuem
com o incremento da quota de vendas
diretas.” O presidente da APAVT não
tem dúvidas de que “estamos perante
a tentativa de construção de um oli-
gopólio bem definido”, que está a
tentar afastar a distribuição inde-
pendente “porque quer evitar a com-
paração direta de preços; está a
limitar a capacidade das companhias
aéreas de menor dimensão de vender
em mercados exteriores” e está, pro-
vavelmente, a lançar as bases de um
futuro aumento de tarifas.
“Continuamos com um regula-

mento IATA que devia ser já uma
peça de museu, por total inadequação
à realidade da relação económica
existente entre as agências de viagens
e as companhias aéreas”, disparou
também. “De facto, num mundo
onde se assiste a uma revolução na
área dos pagamentos, que sentido
faz impor um único modo de paga-
mento?” - questiona, numa referência
ao Deutsche Bank e à eventualidade
de vir a gerir um movimento bancário
de cerca de 900 milhões de euros
anuais, que era dos bancos nacio-
nais.

MAIS TRÊS DORES DE CABEÇA 
O ambiente jurídico/regulatório

virá igualmente introduzir novas e
importantes dificuldades, concreta-
mente a nova diretiva europeia sobre
viagens organizadas, o novo regula-
mento europeu sobre proteção de
dados e o novo ambiente de operação
turística na cidade de Lisboa - apon-
tou também o presidente da APAVT.
Sobre a transposição da nova di-

retiva europeia, Pedro Ferreira elogiou
a abertura e cooperação da Secretaria
de Estado do Turismo, cujas soluções
permitiram chegar a uma “harmo-
nização final de posições” e levaram

Agências de viagens em frente 
apesar das tensões e barreiras

Presidente da APAVT
fala em "mistura 
explosiva criada 
por burocratas saloios
e ignorantes".

Pedro Costa Ferreira
deu o mote para a
discussão nestes três
dias em Macau.
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TURISMO
Agostinho Silva
em Macau
agostinhosilva@jm-madeira.pt 

C
onvidada especial do Con-
gresso Nacional da APAVT,
a secretária de Estado do Tu-
rismo falou com entusiasmo
do ‘case study’ em que Por-

tugal se transformou, pelos indica-
dores económicos que ostenta: os
2,5 de crescimento do PIB, 2,8 de
desemprego. “Estamos a demons-
trar que é possível mudar o mundo”,
resumiu Ana Mendes Godinho, na
sessão de abertura do Congresso
das Agências de Viagem e Turismo,
que decorre em Macau.
A governante exibiu ainda outros

números do Turismo português:
crescimento recorde de 21,3% em
setembro e 19% acumulado no ano.
“O Turismo criou 53 mil postos
de trabalho num setor onde as
empresas turísticas investiram 600
milhões de euros nos últimos dois
anos”, acrescentou.
Ana Mendes Godinho anunciou

mais 59 congressos em Portugal,
no próximo ano, número que
acresce a esse tipo de eventos em
que Portugal se especializou.
A secretária de Estado aproveitou

ainda a abertura do Congresso da

Secretária de Estado do Turismo no Congresso da APAVT

A P A V T
para evo-
car os
trágicos
incêndios
na zona
Centro de
Portugal ,
exortando
as Agências a
aderirem ao pro-
grama especial que
disponibiliza incentivos
para a organização de congres-
sos nas regiões do Centro do País. 
Ana Mendes Godinho encerrou

a sua intervenção com mais nú-
meros: há mais 50 empresas ‘star-
tups’ ligaras ao Turismo, houve
mais 538 novas Agências de Via-
gens e ainda mais 3 mil empresas
de animação turística. Um ano
sem comparação, no setor do Tu-
rismo.

MADEIRA NÃO SE MANIFESTOU
Segundo revelou a secretária de

Estado do Turismo, o Orçamento
de Estado para 2018 contempla
um reforço de 50 milhões de euros
para incentivar as filmagens em
território português, obtendo aí
ganhos com a divulgação da ima-
gem de Portugal. À margem dos
trabalhos do Congresso, Ana Men-
des Godinho disse ao JM desco-
nhecer se haveria já alguma pro-
posta ou intenção - das muitas
que têm chegado do estrangeiro,

sobretu-
do dos
Estados
Unidos
e da Ín-
dia - di-
retamen-
te interes-
sada em fil-

mar na Ma-
deira. 
Relativamente

aos incentivos criados
por Lisboa para fomentar na

região Centro do País a organização
de congressos nacionais e inter-
nacionais, como forma de atenuar
os efeitos de uma eventual fuga
do Turismo, a secretária de Esta-
do recusou a existência de um
tratamento diferente em relação
à Madeira, que também teve in-
cêndios de igual dimensão e que
também é uma região turística.
“A Madeira beneficiou de um
apoio imediato de um milhão e
meio de euros para recuperação
urbanística. Quanto a este pacote
de incentivos à realização de con-
gressos, isso dependeria do Go-
verno Regional, seria necessário
saber se quer fazer esse tipo de
aposta e se acredita que é uma
forma de apoiar”, disse a gover-
nante ao JM, confirmando que
nos moldes em vigor, o incentivo
aos congressos é unicamente para
as zonas com incêndios este ano.
JM

Portugal 'case study'
mundial Reforço de 

verbas do OE2017
incentiva filmagens 
em Portugal. Há

também um programa
que fomenta a
realização de

congressos no Centro 
do País

a APAVT a fazer um agradecimento
a Ana Mendes Godinho. “Por um
lado, a mais expressiva fatia das via-
gens profissionais fica de fora do
âmbito da diretiva; por outro, as nos-
sas empresas não terão que realizar
novas entregas para o mecanismo
financeiro de proteção do consumi-
dor.”
Mas nem tudo são rosas. “A luzinha

que vemos lá ao fundo é mesmo o
farol de um comboio que vem na
nossa direcção, e no comboio está
escrito ‘novo regulamento europeu
sobre protecção de dados’, que en-
trará supostamente em vigor em
maio do próximo ano”. O cenário é,
de facto, “perfeitamente aterrador”.
Pedro Ferreira explica as razões: as
empresas não sabem ainda como
cumprir; as tentativas de cumpri-
mento atiram as agências de viagens
para empresas de consultoria que
se multiplicam; a lei ameaça com
multas que, por si só, podem deter-
minar o fecho de uma empresa.
“Empresas que são, nem mais nem
menos, as principais responsáveis
pelo desenvolvimento económico,
pelo emprego, e pelo bem-estar das
pessoas”, adverte, atribuindo depois
as culpas à “mistura explosiva criada
por burocratas saloios e ignorantes,
embriagados pelo poder, e lobbies
capazes de criar oportunidades de
mais faturação, de mais consultoria
jurídica, de mais apoio técnico, tudo
em cima e à conta de quem trabalha
e de quem faz da criação de emprego
um modo de vida.”
A longa intervenção de Pedro Costa

Ferreira não terminaria sem uma
referência direta aos propósitos da
Câmara Municipal de Lisboa, e ao
trabalho efetuado no pelouro do Tu-
rismo. “Comungamos dos objetivos
de harmonização do crescimento
com a qualidade de vida dos habi-
tantes da cidade, e sim, consideramos
que o trabalho na área do turismo
tem sido muito meritório. Não obs-
tante, nenhum plano de harmoni-
zação deve afastar a atividade turís-
tica, antes deve exatamente tê-la per-
manentemente em conta. Se não ti-
vermos cuidado, voltaremos a ter
sossego nas ruas de Lisboa, mas da-
quele sossego assustador, que acom-
panha quem não pode sair à rua,
com medo de ser assaltado, das dro-
gas e da prostituição.” JM
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EVERJETS ADMITE
TRAZER HELICÓPTEROS

Ribeira Brava pede três milhões e vai pagar menos pág. 7

Evento promovido pela CMF, Expresso e JM evidencia desarticulação no setor do turismo. 
Cafôfo enumerou sete virtudes num debate com vários contributos. págs. 20 e 21

Debate  aponta virtudes e pecados

Albuquerque inicia
ronda e ACIN confirma
parceria na África 
do Sul. pág. 15

Visita 
confirma
negócios

www.jm-madeira.pt     | 0,70€

Presidente da companhia esteve ontem no Funchal em contactos exploratórios. Ao JM, Ricardo Dias afasta a possibilidade de voos
regulares, mas admite trazer helicópteros com uma dupla finalidade: apoio ao turismo e eventual combate a incêndios. pág. 23

Congresso da APAVT
analisa sucesso. págs. 18 e 19

Macau:
Portugal é
caso de estudo
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A Associação Portuguesa das
Agências de Viagens e Turismo
criou e custeou um ‘site’ sobre
o turismo do Centro para aju-
dar à reconstrução daquele
destino turístico afectado pelos
incêndios, anunciou o seu pre-
sidente.

Em Macau, no discurso de
abertura do 43.º Congresso Na-
cional da Associação Portu-
guesa das Agências de Viagens
e Turismo (APAVT), que come-
çou, Pedro Costa Ferreira, lem-
brou que este ano, apesar do
bom momento que se vive,
“existiram acontecimentos tris-
tes, e persistem preocupações
relevantes relativamente ao fu-
turo próximo”. 

“Do lado dos acontecimentos
não desejados, pela sua impor-
tância, não podemos deixar de
salientar a tragédia dos incên-

dios, que afectou tão dramati-
camente as gentes da região do
centro, o nosso ‘destino prefe-
rido’ [‘recomendado’ pela asso-
ciação] de 2017”, afirmou o pre-
sidente da APAVT.

Acrescentou que a APAVT

quer, por isso, estar ao lado da
equipa do Turismo do Centro
na “reconstrução do destino”.
“Sobretudo porque, sendo ver-
dade que, depois da tragédia,
houve, e ainda bem, um espaço
de solidariedade e ajuda, todos

sabemos que espécie de soli-
dão aí vem, quando as dificul-
dades permanecerem, mas a
atenção mediática desapare-
cer”, afirmou.

Por esta e “todas” as razões,
Pedro Costa Ferreira anunciou

que a APAVT colocará, então,
“à disposição do turismo do
centro, o ‘site’ ‘O Centro das
atenções’, que será colocado
online a todo o momento” e
que, segundo o mesmo, cum-
pre uma promessa realizada
num primeiro encontro com
os agentes do sector da região
após “a primeira tragédia”.

O responsável garantiu ainda
que o ‘site’ estará vivo “ao longo
de, pelo menos, todo o próximo
ano”, chamando a atenção para
“todas as oportunidades que se
mantêm inalteradas, na região”.

“A APAVT custeou integral-
mente este ‘site’ e custeará in-
tegralmente a sua dinamização,
na convicção profunda de que
o que o centro mais precisa é
que os seus parceiros repitam
até à exaustão, que a melhor
maneira de ajudar é irmos pas-

sar férias, e fazermos reuniões
corporativas, naquela região do
país”, reforçou.

As centenas de incêndios que
deflagraram no dia 15 de Ou-
tubro, o pior dia de fogos do
ano segundo as autoridades,
provocaram 45 mortos e cerca
de 70 feridos, perto de uma de-
zena dos quais graves.

Os fogos obrigaram a eva-
cuar localidades, a realojar as
populações e a cortar o trânsito
em dezenas de estradas, sobre-
tudo nas regiões Norte e Cen-
tro.Esta é a segunda situação
mais grave de incêndios com
mortos em Portugal, depois de
no concelho de Pedrógão
Gran de, no passado dia 17 de
Junho, em que um fogo alas-
trou a outros municípios e pro-
vocou, segundo a contabiliza-
ção oficial, 64 mortos e mais
de 250 feridos. Registou-se
ainda a morte de uma mulher
que foi atropelada quando fu-
gia deste fogo.

A reunião magna da APAVT,
que integra profissionais de to-
das as áreas do sector do Tu-
rismo, conta este ano, em Ma-
cau, com “mais de 700 con-
gressistas, sendo 650 portu-
gueses”, disse fonte oficial da
associação à Agência Lusa. |

Agências de viagens criam ‘site’ 
para reconstruir destino turístico
Turismo Site criam e custeado pela Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo tem como
objectivo promover e apoiar na reconstrução do turístico na Região Centro após os incêndios

SÓNIA PERDIGÃO

Projecto visa promover a zona Centro, após os incêndios de Junho e Outubro na região
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TURISMO 

Em Macau, fazem-se 
os novos negócios da China 

O turismo é a oportunidade que os portugueses buscam agora 
na China. As empresas "namoraram" os seus pares chineses. 
E o Governo quer aprender como bem receber esta nacionalidade. 

Em Macau, as entradas querem-se 
sempregrandlosas,em corteja Pon-
tualidade cumprida numa sala ba-
nhada de amarelo, acontrastar com 
o negro dos fatos. É o 43.° congres-
so da Associação Portuguesa das 
Agências de Viagens e TUrismo 
(APAVT). Com este regresso,osee-
tor vira-se a oriente e aqui procura 
oportunidades mim mercado com 
1,3 mil milhõesdehabitantes, a Chi-
na. Mas, antes de novos números, le-
vanta-se o auditório para ouvir a 
banda da Polícia de Segurança Pú-
blica de Macau tocar os hinos dos 
dois países. • 

Foram cerca de 650osque aqui 
vieram à procura de novos negócios 
da China Desta feita, no turismo "O 
mercado chinês é um mercado de 
fituro", diz Ana Mendes Godinho, 
secretária de Estadodolluismo,de 
fiorde tecido ao peita O mais recen-
tebalanço mostra isso mesmo:o nú-
mero de turistas chineses cresceu 
40% até Setembro, mais de 191 mfi. 

Para manter o ritmo, a tarde foi 
de "speed dating". De um lado 45 
agências de viagens e operadores 
portugueses, do outro 45 congéne-
res da China continental "Há uma 
vontade enorme em saber mais do 
país e de ter contactos do 'trade' lo-
cal paratrabalharem",conta ao Ne-
gócios InêsAlmeidaGarreltdoTL- 

rismode Portugal na China Há três 
anos que o instituto tem delegação 
em Xangai. Desde então, têm sido 
promovidos conteúdos em manda-
rim, também em redes sociais chi-
nesascomo a WeChat. Para contra-
riar o "desconhecimento", os agen-
tes turísticos chineses passaram ater 
uma ferramenta com informações 
sobre Portugal Junte-se a isso um 
novo voo directo entre Portugal e 
China, iniciado em Julho pela Bei-
jing Capital Airlines, e percebe-se 
porque Portugal está a afirmar-se 
como uma"porta de entrada na Eu-
ropa", expressão de Ana Mendes 
GodinhoedePedroCosM Ferreira, 
presidente da APAVT. 

Num mercado enorme toma-se 
dificil criar perfis específicos, diz 
Inês Almeida Garrett Mas é possí-
vel: os turistas chineses em Portugal 
têm entre 30 e 50 anos, preferem 
viajar em grupo e acompanhados 
por um guia kcal que fale manda-
rim, ficam cerra de dois dias, visitam 
dois ou três países europeus na mes-
maviagem. Lisboa e Porto são as ci-
dades preferidas, mas "em Évora 
também já se começa a notar". 

Em breve, vão poder encontrar 
"embaixadores" também na hotela-
ria. No "programa intenso de reu-
niões" do Governo para esta viagem, 
Ana Mendes Godinho irá procurar  

colocar em marcha um plano de in-
tercâmbio de estudantes chineses. 
Nos hotéis nacionais, vão mostrar 
como acolher os turismo do seu pais, 
debcandoadertfmaisqualificada". 

Mas desengane-se quem pense 
que o esforço de captação de inves-
timento se faz apenas num sentida 
A China. e concretamente Macau, 
quer voltar a aprender com os lusi-
tanos.AlexisTare, secretário para os 
Assuntos Sociais e Cultura do anti-
go território português, deixa a pro-
messa:"Os profissionaisde turismo 
portugueses têm em Macau unia 
boa base pura aproveitar as oportu-
nidades." E que Macau quer desen-
volver-se em "várias frentes" e alar-
gar() tempo de estudados turistas. E 
isso, sabem. só se consegue com 
oferta O pri mei ro pas.so na parceria 
com Portupl foi dado no ano passa-
do, com a wsinaturade um protoco-
lo de cooperação turística. O segun-
do segue-se, de forma simbólica, no 
congresso da APAVT. Em simultâ-
neo, várias tesouras cortam a fita de 
inaugura(Aodoevento. Portugal está 
de volta a Macau. Desta vez, tam-
bém para levar para a ponta da Eu-
ropa ttristasdiineses. Não fosseesta 
a nacionalidade que mais gasta is 

WILSON LINDO. MU MACAU 

O jornalista viajou a convite da 
APAVT 

Centro de Portugal 
foi lembrado no Oriente 

Do outro lado do mundo. a região do centro de Portugal também foi 
presença nos discursos. Depois dos incêndios de Junho e Outubro, 
o Governo criou um novo regime de incentivos para que possam ser 
realizados eventos corporativos nesta região. "Estaremos com eles 
na dura fase de reconstrução do destino", comprometeu-se Pedro 
Costa Ferreira. A Associação Portuguesa das Agências de Viagens e 
Turismo criou um site chamado "0 Centro das Atenções" em que vai 
destacar a oferta turística que não foi afectada pelo fogo. 

59 
CONGRESSOS 
Portugal angariou 

59 novos congressos 

internacionais para 

2 018 . Só no último 

ano abriram cerca 

de 3.000 empresas 

de animação turística 

em Portugal. 
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CONGRESSO APAV 

Madeira recorre a Ronaldo 
para promoção em mandarim 

`Madeira by 
CR7 é a 

estratégia usada 
no mercado 
chinês, que 

cresce 40% em 
Portugal 

convidar os agentes a visitar a Ma-
deira", referiu Santa Clara animado 
com os números da procura chinesa 
por Portugal, avançados ontem pela 
secretária de Estado do Turismo. 

acrescida que é o voo directo, que 
permite que entrem ou saiam via 
Portugal", sublinhou Ana Mendes 
Godinho. 

Sobre o voo directo, com ligação a 
Macau, ainda que este "muda com-
pletamente o paradigma da opera-
ção", porque Portugal deixa de "es-
tar completamente dependente da 
entrada e saída dos aeroportos em 
Espanha". 

Governo de Macau desafia 
operadores turísticos 
Neste cenário onde reina o optimis-
mo, o secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura de Macau revela 
contar com "o entusiasmo e a deter-
minação dos operadores turísticos 
portugueses para apostarem em es-
tratégias que gerem maiores fluxos 
turísticos". Alexis Tam considerou 
mesmo que "um dos pontos altos do 

congresso" foi a realização de 
reuniões de trabalho que junta-
ram operadores de várias gran-
des cidades do Interior da Chi-
na com profissionais de turis- 

mo portugueses por ser 
"uma oportunidade signifi-

cativa para os dois lados explo-
rarem possibilidades de negó-
cios e tirarem partido da apro-
ximação que Macau propor-
ciona entre operadores chine-
ses e portugueses". O encon-
tro "atraiu operadores turísti-
cos de cerca de meia centena 
de agências de viagens do In-
terior da China interessadas 
em dinamizar o mercado 
`outbound' e `inbound' [de e 
para] de Portugal-Europa- 
China", referiu. 

;- 1 34. V.,Zê1l.tz 

RICARDO MIGUEL OLIVEIRA, 
em Macau 
rmoliveira@dnoticías.pt  

A Associação de Promoção da Ma-
deira lançou um esboço de brochura 
em mandarim junto das 50 agências 
de viagens chinesas que participa-
ram ontem, em Macau, num mar-
cante `workshop' que decorreu na 
tarde do primeiro dia de trabalhos 
do 43.° Congresso Nacional da Asso-
ciação Portuguesa das Agências de 
Viagens e Turismo (APAVT). 

Um guia específico que recorre às 
sugestões do destino feitas por 
quem tem notoriedade acrescida na 
China, o futebolista madeirense 
Cristiano Ronaldo. 

O Director Executivo da AP Ma-
deira, Roberto Santa Clara, estava 
satisfeito com o impacto da opção 
nas reuniões de trabalhos nas quais 
participou. "Foi uma experiência 
muito interessante. Fizemos oitos 
reuniões e não sendo a Madeira co-
nhecida esta foi uma oportunidade 
para mostrar o destino. A apresenta-
ção do guia em mandarim 'Madeira 
by CR7', projecto elaborado espe-
cialmente para dar a conhecer a Ma-
deira será uma excelente ferramen-
ta, pois constatamos `in loco' a enor-
me notoriedade do melhor do Mun-
do. Ser ele a sugerir a visita e os sítios 
a descobrir é uma boa recomenda-
ção", referiu ao DIÁRIO. 

Para além da criatividade da 
APMadeira, outros agentes da Re-
gião com interesse no mercado chi-
nês mostraram potencialidades do 
destino. Casos de Willy Sousa da 
Windsor, de Gabriel Gonçalves da 
MTS e de Linda Ramos da DMC 
que também conseguiram reuniões 
de trabalho animadoras e que colo-
cam a excelência insular no mapa. 

A satisfação deverá ser alimenta-
da de forma constante. "Vamos ten-
tar dar continuidade aos contactos e 

m_rim?gwiÈ:222! 
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Portugal atrai cada vez 
mais chineses 
As ligações aéreas voltam a ser de-
terminantes nos fluxos turísticos. E 
a prova é que com o voo directo en-
tre Lisboa e Pequim houve uma 
"demonstração cla-
ra do crescimento 
do mercado chi-
nês" em Portugal. 

Para que conste, 
mesmo sem os 
charters um dia 
vaticinados por 
Paulo Futre, o nú- 
mero de hóspedes 
chineses entrados 
em Portugal cres-
ceu 40% para 191 
mil nos primeiros 
nove meses do 
ano, face ao pe-
ríodo homólogo. 
A garantia foi 
dada por Ana 
Mendes Godi-
nho que mani-
festou entusias-
mo com o valor 
já obtido. No 
ano passado 
este cresci-
mento já tinha 
sido de 18% e 
agora "é man- 
ter este nível 
deste ano, que 
é um valor 
fantástico", 
embora não te-
nha dados sobre as perspectivas de 
novas ligações para a Ásia. Limitou-
se assegurar que já foi conseguida 
"uma vitória histórica". 

Questionada pelo DIÁRIO sobre 
os motivos que levam os turistas chi-
neses a escolher Portugal, assegurou 
que "procuram história, cultura, 
gastronomia, segurança e experiên-
cias diferentes". Um factor que pode 
beneficiar a Madeira. Até porque 
que os chineses não vão à Europa 
apenas uma semana. Nesse sentido, 
"estamos a promover também o des-
tino Península Ibérica, fazendo uma 
promoção conjunta, passando a 
mensagem de que indo à Península 
Ibérica têm oportunidade de conhe-
cer dois países completamente dife-
rentes, com experiências completa-
mente diferentes e com a vantagem 

Razões não faltam. "Mediante a 
inauguração dos voos directos entre 
Pequim e Lisboa, com uma ligação a 
Macau, foi dado um passo histórico 
que há que aproveitar. Macau está 
ainda integrada na iniciativa de 
"Uma Faixa, Uma Rota" e no Pla-
neamento do Desenvolvimento da 
Região Metropolitana da Grande 
Baía de Guangdong-Hong Kong-
Macau. A inauguração para breve da 
Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, 
será mais urna peça fundamental 
para dinamizar o turismo na região. 
Os profissionais de turismo portu-
gueses têm em Macau uma boa base 
para explorarem todas estas oportu-
nidades e estou plenamente con-
fiante de que, tal como nas edições 
anteriores, a nossa cidade providen-
ciará um local privilegiado para po-
derem vislumbrar o que esta dinâ-
mica zona do mundo tem para ofe-
recer e debaterem sobre "Turismo: 
A Oriente, tudo de novo!", esclarece. 
O governante enalteceu também o 
uso da cidade anfitriã do congresso 
da APAVT como plataforma de rela-
ções entre a China e os países de lín-
gua portuguesa. 

Ao nível da dinamização da apro-
ximação entre a China e os países de 
língua portuguesa, o responsável re-
feriu que as iniciativas têm decorri-
do sobretudo no âmbito do meca-
nismo de relacionamento multilate-
ral criado em 2003 com o Fórum 
para a Cooperação Económica e Co-
mercial entre a China e os Países de 
Língua Portuguesa, cujo Secretaria-
do Permanente é em Macau e que 
conta com delegados dos oito países 
lusófonos: Angola, Brasil, Cabo Ver-
de, Guiné-Bissau, Moçambique, 
Portugal, São Tomé e Príncipe e Ti-
mor-Leste. "Devido às nossas rela-
ções históricas, além do Fórum de 
Macau, o relacionamento bilateral 
com Portugal é naturalmente privi-
legiado e mais próximo,", referiu. 

O secretário para os Assuntos So-
ciais e Cultura do Governo da Re-
gião Administrativa Especial de Ma-
cau disse ainda que, enquanto desti-
no anfitrião do evento deste ano, "é 
extremamente gratificante verificar 
a mobilização que o congresso na-
cional da APAVT em Macau gerou". 
Não é para menos. A 43.° reunião 
magna conta com mais de 700 con-
gressistas, 650 dos quais, segundo 
fonte oficial da APAVT, são portu-
gueses. Este número de congressis-
tas é "a maior afluência dos últimos 
20 anos, tendo ultrapassado todas as 
expectativas", o que obrigou pela 
primeira vez na história da associa- 

1-1211 til. ilig4MÉní:Jt! 
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Madeira tenta penetrar no 
mercado chinês através da 
notoriedade que Ronaldo tem. 
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SET APRESENTOU 
NÚMEROS Agências de viagens 

deixam advertências 
dezenas de milhares de euros; a 
própria lei ameaça com multas que, 
por si só, podem determinar o fecho 
de uma empresa", observa. 

Critica Lisboa por ser uma cidade 
onde está mais difícil de realizar a 
operação turística. Isto à conta de 
um aeroporto esgotado, "que causa 
inúmeros estrangulamentos ao 
crescimento, quer do lado do inco-
ming, quer do lado do outgoing". 
Mas também devido às medidas 
implementadas que podem fazer 
regressar algo "assustador" às ruas 
da cidade, referindo-se, sobretudo, 
às restrições impostas pela autar-
quia à circulação de autocarros tu-
rísticos na zona histórica da capital. 

Lamenta a desigualdade fiscal in-
ternacional que se mantém, "para 
gáudio dos nossos amigos espa-
nhóis, que fazem publicidade de 
eventos 23% mais baratos do que 
em Portugal". 

Perante tanto problema, Costa 
Ferreira deixou um desabafo: "São 
inúmeras as barreiras que se er-
guem no futuro. Seguir vencendo 
o desafio da formação, da gestão 
competente, da criatividade, da 
diferenciação, do foco, em suma, 
da criação de valor para o cliente, 
é o único caminho. E o único, mas 
não é novo. Todos nós estamos no 
mercado única e exclusivamente 
pela nossa ligação ao cliente, e 
esta, actualmente, só resulta da 
criação de valor. Estejam todos 
absolutamente certos de que o 
sector das agências de viagens 
continuará a responder presente, 
criando valor para o cliente, asse-
gurando a liberdade de escolha, 
contribuindo para o bem-estar e 
qualidade de vida das pessoas. A 
principal viagem de todos e cada 
um de nós continuará a ser a pró-
xima". R.M.O. 

PRESIDENTE DA 
APAVT, PEDRO COSTA 
FERREIRA TECE 
DURAS CRITICAS 
EM VÁRIAS FRENTES 

■ Ana Mendes Godinho foi a Ma-
cau 'vender' um Portugal dinâmi-
co, moderno e a ser descoberto 
pelo Mundo. Um País turístico 
com elevado reconhecimento in-
ternacional como provam as 2.500 
distinções obtidas no primeiro se-
mestre deste ano, a que adicionou 
os 37 óscares europeus nos World 
Travel Awards. 
Convicta que "Portugal é um case 
study na Europa e no Mundo", a 
secretária de Estado enfatizou a 
pujança do destino com números 
que deixaram muitos de 'olhos em 
bico'. Em resumo ficam alguns dos 
mais impactantes: 
■ As receitas turísticas ultrapassa-
ram os 11,5 mil milhões de euros no 
acumulado de Janeiro a Setembro 
deste ano, o que representa um 
crescimento de 19% em relação a 
igual período do ano passado. "E o 
maior crescimento do século". 
■ Os turistas estrangeiros gasta-
ram mais de 42,3 milhões de euros, 
por dia, em Portugal. 
■ O Turismo criou 53 mil postos 
de trabalho no 3.° trimestre do 
ano. Ou seja, "se compararmos Se-
tembro com o mês homólogo de 
2015, temos mais 70 mil pessoas a 
trabalhar no turismo em Portu-
gal", referiu. 
■ Estão previstos 59 novos con-
gressos internacionais no nosso 
País em 2018. 
■ 538 novas agências de viagens 
foram criadas nos últimos tempos. 
■ 3 mil empresas de animação tu-
rística surgiram no último ano e 
meio. 
■ Há dois países em foco na estra-
tégia do Governo para promover 
Portugal como destino de filma-
gens, casos dos Estados Unidos e 
da Índia. 

"Nenhum plano de harmonização deve afastar a actividade turística", diz. 

"O ano foi positivo para as agências 
de viagens", mas não houve apenas 
boas notícias. Mais, o futuro não 
está a salvo de incertezas pois não 
se resume a esperanças e optimis-
mo. Uma convicção assumida pelo 
presidente da Associação Portugue-
sa das Agências de Viagens e Turis-
mo (APAVT), Pedro Costa Ferreira, 
na sessão de abertura do 43.° Con-
gresso Nacional, que este ano se 
realiza em Macau pela quinta vez 
na história. É ponto assente que as 
agências gozaram de um ciclo eco-
nómico favorável, com mais cresci-
mento, mais confiança na econo-
mia, mais consumo e menos de-
semprego. Um facto que para Costa 
Ferreira alavancou o bom trabalho 
executado do lado do outgoing, pe-
las agências de viagens portugue-
sas. Por outro lado, o extraordinário 
momento do País, enquanto destino 
turístico, permite antever que, do 
lado do incoming, haverá certa-
mente mais crescimento, melhores 
resultados e balanços mais sólidos, 
neste final do ano. 

Há também um quadro laboral 
mais moderno, mais amigo da eco-
nomia e da criação de emprego, 
bem assim como colaboradores 
mais respeitados e mais valoriza-
dos. Um quadro que sai do trabalho 
entre a APAVT e o sindicato do sec-
tor, que permitiu a revisão do acor-
do colectivo de trabalho, dez anos 
depois, "o que é muito tempo!" 

Muitas dúvidas em relação ao 
futuro 
Para além dos acontecimentos não 
desejados, e apesar da boa presta-
ção do sector ao longo do ano, Pe-
dro Costa Ferreira refere que "per-
sistem preocupações várias, estran-
gulamentos, muitas dúvidas relati-
vamente ao futuro". 

Admite haver "uma relação com 
a indústria aérea que teima em tra-
zer novos desafios, novas barreiras, 
novas tensões", ao abordar as taxas 
discriminatórias de reserva nos 
GDS's, pelos gigantes da aviação e 
que, no seu entender, revelam "a 
tentativa de construção de um oli-
gopólio", pois prejudicam não só a 
distribuição independente como 
"as companhias aéreas menos for-
tes" como as portuguesas. 

Adverte para as consequências 

ção a suspender inscrições. 
O presidente da APAVT, Pedro 

Costa Ferreira, retribui a gratidão. 
Sobre Macau, "incomparável re-
gião" e palco deste congresso, subli-
nhou que representa, quer para Por-
tugal, quer para o turismo, uma "re-
ferência do extraordinário desen-
volvimento económico da região 
que mais influenciará o mundo, nas 
próximas décadas". 

"Portugal e Macau não apenas 
partilham ligações históricas, cultu-
rais e afectivas. Poderão igualmente 
jogar papéis absolutamente relevan-
tes, no espaço das relações económi-
cas entre a China e a Europa. Por um 
lado, Macau será sempre uma refe-
rência para Portugal, enquanto por-
ta de entrada no mercado mais im-
portante do turismo mundial, a Chi-
na. Por outro lado, não tenho uma 
dúvida que Macau, e a China, pode-
rão beneficiar da posição de char-
neira do nosso País, relativamente à 
Europa e à comunidade europeia, 
bem como ao mundo da lusofonia", 
referiu. 

de um quadro regulatório que im-
porá maior responsabilidade e mais 
risco por via da nova directiva euro-
peia sobre viagens organizadas. 

Denuncia um regulamento que 
vai entrar em vigor, mas relativa-
mente ao qual existem mais dúvi-
das do que certezas. O comboio que 
vem na direcção das agências de 
viagens, e das empresas portugue-
sas em geral, deve chegar a Portugal 
em Maio do próximo ano e é res-
ponsável, para já, por um cenário 
"perfeitamente aterrador". Trata-se 
do novo regulamento europeu so-
bre protecção de dados. "A lei é tão 
pouco clara, que, pasme-se, as em-
presas não sabem ainda como a 
cumprir; as tentativas de cumpri-
mento atiram-nos para empresas 
de consultoria que se multiplicam, 
com ofertas de implementação de 

TURISMO É SECTOR EM QUE A SOLIDARIEDADE NÃO SE FICA PELAS PALAVRAS 

■ De quando em vez, as regiões tu-
rísticas portuguesas precisam da 
solidariedade efectiva do motor da 
economia nacional de modo a su-
perarem estados de alma e recupe-
rarem das tragédias que lhes tiram 
esperança. Foi assim com a Madei-
ra após a catástrofe de Fevereiro 
de 2010 ou na sequência dos incên-
dios de Agosto de 2016. 
Este ano não houve apenas boas 
notícias. A tragédia dos incêndios, 
que afectou tão dramaticamente as 
gentes da região do centro, o "des- 

corporativas naquela região do 
País". 
A secretária de Estado do Turismo, 
Ana Mendes Godinho, também fez 
um apelo em nome do Centro, no-
meadamente para que se realizem 
mais congressos nas regiões afec-
tadas pelos incêndios de Junho e 
Outubro. Ana Mendes Godinho 
recordou que Portugal já conquis-
tou 59 novos congressos interna-
cionais em 2018, embora sem con-
cretizar quantos deles terão lugar 
na região Centro. 

tino preferido" da APAVT em 2017, 
dominou as preocupações, haven-
do um compromisso efectivo de 
solidariedade para com esta região 
na dura fase de reconstrução do 
destino. 
Prevenindo a espécie de solidão 
que aí vem, quando as dificuldades 
permanecerem, mas a atenção me-
diática desaparecer, a APAVT deu 
conta que disponibilizou ao turis-
mo do centro, o `cite' 0 Centro das 
atenções', que será colocado 'on-li-
ne' a todo o momento. "Ao longo de 

pelo menos todo o próximo ano, 
manteremos vivo este `site' onde, 
em conjunto com o Turismo do 
Centro chamaremos a atenção 
para todas as oportunidades que se 
mantêm inalteradas, na região." 
A APAVT custeou integralmente 
este `site' e custeará integralmente 
a sua dinamização, na convicção 
profunda "de que o que o centro 
mais precisa é que os seus parcei-
ros repitam até à exaustão, que a 
melhor maneira de ajudar é irmos 
passar férias, e fazermos reuniões 

MACAU 
APAVT2017 e 
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ARiO 
de Notícias 

MADEIRA 

SUPREMO CONFIRMA 
CADEIA PARA COELHO 
Líder do PTP foi condenado a passar 72 fins-de-semana 
na prisão por difamação ao antigo dirigente do MRPP 

Garcia Pereira. Na próxima semana responde 
no processo movido pela juíza Joana Dias P.2 

) 'ESSÊNCIA DO VINHO 
3 

? 
ARRANCA NO CASINO 
Mil rótulos em prova de hoje a domingo P.34 

*Humor e música no 'Mexicano' P.35  •  André 
e Bruno Santos tocam à noite no Teatro P.37 

/-91111•11M±WA'Sni%2.fiV 
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JORGE JESUS 
FOI DESPEDIDO 
DO IJNIA0 
APOS DERROTA 
COM O NACIONAL 
Na véspera do dérbi, 
unionistas garantem 
a contratação do central 
brasileiro Rafael 
Donato P.20 

RONALDO PROMOVE 
MADEIRA NA CHINA 

Associação de Promoção promove guia em mandarim com as recomendações 
de CR7 para quem visitar o arquipélago. Entrar no mercado chinês através 
da notoriedade do melhor jogador de futebol é o objectivo da campanha. 

O mercado daquele país asiático cresce 40% em Portugal P.10 E 11 

SEGUROS AGRÍCOLAS 
JÁ ESTÃO DISPONÍVEIS P.,, 

Página 417



A418

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 5,48 x 30,20 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 72370776 24-11-2017

EM AGENDA 

'27 PE NOVEMBRO 
ORÇAMENTO DO ESTADO 
Fim das votações do OE 
2018 na especialidade, com 
início do debate e votação 
final global no dia seguinte 

TURISMO 
Final do 43.° congresso 
nacional da Associação 
Portuguesa das Agências de 
Viagem e Turismo (APAVT), 
em Macau, na China 

28 DE NOVEMEW.. 
FINANÇAS BRITÂNICAS 
Banco de Inglaterra publica 
Relatório de Estabilidade 
Financeira 

EMPRÉSTIMOS 
NACIONAIS 
Banco de Portugal diculga 
Estatísticas de empréstimos 
concedidos pelo setor 
financeiro em outubro 

AVALIAÇÃO BANCARIA 
Inquérito à Avaliação 
Bancária na Habitação 
em outubro apresentado 
pelo Instituto Nacional 
de Estatísticas 

29 DE NOVEMBRO 
CONFERENCIA 
Fórum Banca 2017, 
organizado pelo Jornal 
Económico e pela PwC 

EMPREGO NACIONAL 
INE publica estimativas 
mensais de emprego 
e desemprego em outubro 

CONFIANÇA EUROPEIA 
Eurostat publica indicadores 
de confiança nos negócios, 
dos consumidores, 
dos serviços e da indústria 
e de sentimento económico 
em novembro 

ECONOMIA 
NORTE-AMERICANA 
Divulgação do PIB 
dos EUA no terceiro trimestre 
e publicação do Livro Beje 
da Reserva Federal 

30 DE NOVEMBRO 
CONSTRUÇÃO 
Teixeira Duarte apresenta 
contas do terceiro trimestre 

INFLAÇÃO E EMPREGO 
Eurostat publica estimativa 
de inflação na zona euro 
em novembro e taxa 
de desemprego em outubro 

CONTAS NACIONAIS 
INE divulga dados sobre as 
Contas Nacionais Trimestrais 
no terceiro trimestre 

1 DE DEZ[-P,1PHL 
FERIADO NACIONAL 
Celebração 
do Dia da Restauração 
da Independência 

ECONOMIA BRASILEIRA 
Divulgação de dados 
do crescimento do PIB 
do Brasil no terceiro trimestre Página 418
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"Portugal tem de gostar de Turismo" para depois exigir que seja bom. Até porque "o Turismo é
essencial para a reinvenção do crescimento económico que o país precisa". Uma ideia partilhada pelo
economista e ex- ministro Augusto Mateus durante a intervenção no 43.º congresso da Associação
Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) que decorre em Macau.
 
Numa sessão em que exortou os agentes a olhar para frente, a pensar em português para o mundo, a
trazer Portugal para o mapa, considerou que turismo é fundamental para a obtenção de resultados
sustentáveis. "As viagens e o turismo estão na primeira linha de aceleração da globalização
constituindo o principal pilar de geração de emprego e valor acrescentado na economia mundial. São
uma realidade cada vez mais global e transversal estão no coração das novas dinâmicas económicas
como o primado do valor sobre a mercadoria e o primado da procura sobre a oferta" observou.
 
Na intervenção intitulada "O papel do Turismo na reinvenção do crescimento económico de Portugal",
Augusto Mateus referiu que a recuperação económica em Portugal "é tímida e com riscos muito
elevados". E deu exemplos: a recuperação quantitativa em curso é bem menos relevante que as
consequências qualitativas do profundo ajustamento económico e financeiro verificado: o percurso da
economia portuguesa revela a anemia e os riscos da recuperação actual, revelando-se uma economia
em divergência económica na Europa; a recuperação da economia portuguesa ainda não corrigiu o
nível da dívida, pois permanece com um nível claramente excessivo de endividamento global; é uma
economia que agravou o seu desequilíbrio financeiro internacional, uma posição de investimento
internacional muito vulnerável; é uma economia insuficientemente internacionalizada e a
intensificação recente, apesar de positiva, precisa de ser mantida e alargada; é uma economia que
enfrenta uma série crise de investimento.
 
Por tudo isto, julga que a economia portuguesa só regressará depois de 2018 ao nível de actividade
pré-crise. Uma vez mais o Turismo será decisivo. "Às viagens e turismo o País deve a resiliência do
ajustamento económico que suportou", lembrou.
 
10:03 24 novembro, 2017
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Turismo cresceu o dobro dos outros setores durante a crise
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A riqueza gerada pelo turismo cresceu a um ritmo duas vezes superior à que foi produzida pelos
restantes setores da economia nacional. O setor do turismo tem estado debaixo de fogo pelos efeitos
da massificação sobre as zonas com maior procura do país, mas os economistas defendem o seu
contributo para a recuperação económica de Portugal. Durante os anos da crise, a riqueza gerada pelo
turismo cresceu a um ritmo duas vezes superior à que foi produzida pelos restantes setores da
economia nacional, para além de ter criado mais empresas, mais emprego e mais volume de
negócios.Os cálculos são da consultora Augusto Mateus e Associados e constam de um estudo
encomendado pela Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), que foi
apresentado, esta quinta-feira, pela economista Sandra Primitivo, durante o 43º Congresso Nacional
da APAVT, que este ano decorre em Macau.No retrato que faz da evolução do turismo entre 2012 e
2016, o estudo conclui que o setor é "sensível aos ciclos económicos", mas apresenta "uma boa
capacidade de recuperação", bem mais expressiva do que a dos restantes setores. No caso da criação
de emprego, por exemplo, o número de pessoal ao serviço das empresas evoluiu, a nível nacional, a
uma média de 1,9% entre 2012 e 2016. No turismo, a evolução deste indicador é de 3,3% nesse
período.Já o volume de negócios aumentou, a nível nacional, a uma média de apenas 1,4% nestes
quatro anos, enquanto no setor do turismo o crescimento anual médio foi de 5,3%. Por fim, a variação
média anual do valor acrescentado bruto do país foi de 3,7% entre 2012 e 2016; a do turismo foi de
7,7%. Dentro do turismo, foi claramente a hotelaria que mais contribuiu para estes números. Nos
anos da crise, o valor acrescentado bruto gerado pelo alojamento disparou 15%, o número de
empresas aumentou em 22,9% e o pessoal ao serviço cresceu 8%.Feitas as contas, o turismo
respondia, em 2016, por 16% do PIB nacional, entre impacto direto, indireto e induzido. A nível
mundial, o turismo representa, em média, 10% da economia.O mesmo estudo da consultora de
Augusto Mateus conclui que as agências de viagens e os operadores turísticos contribuem com cerca
de 2% da riqueza gerada em Portugal. Entre impacto direto, indireto e induzido, as agências de
viagens e operadores turísticos geraram um volume total de 3.240 milhões de euros para a criação de
riqueza nacional em 2016, o equivalente a 2,1% do PIB.Além disso, o setor respondeu por 82 mil
postos de trabalho. Contudo, fazendo a comparação com o resto da economia, este setor tem uma
prestação pior em vários indicadores. Em 2015, as agências de viagens tinham uma autonomia
financeira de 29%, quando a média do setor empresarial em Portugal era de 32%, e uma
solvabilidade de 41%, quando a média nacional era de 46%. Já a taxa de endividamento estava na
casa dos 350%, claramente acima da média nacional, pouco acima dos 310%.Ainda assim, à
semelhança do que aconteceu nos restantes subsetores do turismo, as agências de viagens
conseguiram sempre, durante os anos da crise, um ritmo de recuperação muito superior ao da média
nacional.A jornalista viajou a Macau a convite da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e
Turismo (APAVT).
 
Rafaela Burd Relvas
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Centro quer "urgentemente" mudar ideia de que destino foi todo atingido
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O presidente do Turismo do Centro de Portugal considera urgente mudar a perceção de que o destino
foi todo atingido pelos incêndios e que não reúne condições para o usufruto turístico.
 
Num encontro com jornalistas à margem do 43.º Congresso Nacional da Associação Portuguesa das
Agências de Viagens e Turismo (APAVT), que decorre em Macau, no qual a diretora de área de feiras
da FIL e responsável pela BTL, Fátima Vila Maior, anunciou que o Centro será o "destino convidado" da
feira em 2018, Pedro Machado afirmou que é preciso "urgentemente mudar a perceção de que o
destino foi todo atingido e que, neste momento, não reúne condições para a fruição turística".
 
"A nossa primeira grande prioridade tem sido trabalharmos para mudarmos a perceção de que o
destino não deixou de reunir as condições para receber todos os turistas, nacionais e estrangeiros e,
portanto, queremos aproveitar muito essa mediatização que vai ocorrer por ocasião da BTL de 2018 e
dizer ao mercado nacional, em primeira instância, que o Centro de Portugal foi, de facto, atingido, mas
continua com infraestruturas, com equipamento, com oferta, com produto, com marcas que podem e
devem continuar a ser promovidos e que estão em perfeitas condições para poderem continuar a
afirmar-se como um destino turístico", disse Pedro Machado.
 
O presidente do Turismo do Centro de Portugal lembrou a importância que é para qualquer região, e
neste caso para o Centro em particular, a presença na BTL.
 
"Todos temos a preocupação de preparar anualmente a nossa presença, é a maior montra e o maior
evento que se faz de promoção enquanto feira a nível nacional e, portanto, é importante para
qualquer destino a presença na BTL", considerou.
 
Pedro Machado falou da aposta na diferenciação na qual vêm a trabalhar há alguns anos e que
considerou ser "por um lado, a marca, a diversidade, aquilo que diz respeito ao conjunto da oferta
integrada do Centro de Portugal que não se confina a um ou dois produtos turísticos mais maduros,
mas uma verdadeira panóplia de produtos turísticos que permitem chegar a vários públicos e a vários
mercados em simultâneo".
 
Afirmações com as quais Fátima Vila Maior concordou, já que quando fez o anúncio para a BTL afirmou
considerarem que o Centro de Portugal é um destino que "tem uma oferta enorme e muito
diversificada".
 
"Em 2018, o 'destino convidado' da BTL vai ser o Centro de Portugal. Achamos que há um conjunto de
situações, que estão criadas este ano, para que no próximo ano faça todo o sentido que a escolha
tenha recaído sobre este destino", acrescentou.
 
"Numa primeira análise, infelizmente pelos desastres ambientais que ocorreram e, portanto, é um
destino que tem que ter uma capacidade muito grande de se renovar e nós acreditamos que sim. Já
foram dadas algumas provas, contudo, achamos que houve um grande mediatismo, e nós BTL
queremos que esse mediatismo não fique só pelos meses a seguir, mas que de alguma forma seja
transportado para o ano 2018", disse também, justificando a escolha.
 
Na quinta-feira, a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, disse, em Macau, que o
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Turismo de Portugal vai ter também um programa de incentivos financeiros para a realização de
congressos nas zonas afetadas pelos incêndios.
 
Também na quinta-feira, o presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira, disse, no discurso de abertura
do Congresso Nacional da APAVT, que a associação criou e custeou um 'site' sobre o turismo do
Centro para ajudar à reconstrução daquele destino turístico afetado pelos incêndios.
 
"Do lado dos acontecimentos não desejados [em 2017], pela sua importância, não podemos deixar de
salientar a tragédia dos incêndios, que afetou tão dramaticamente as gentes da região do centro, o
nosso 'destino preferido' ['recomendado' pela associação] de 2017", afirmou o presidente da APAVT.
 
Acrescentou que a APAVT quer, por isso, estar ao lado da equipa do Turismo do Centro na
"reconstrução do destino".
 
"Sobretudo porque, sendo verdade que, depois da tragédia, houve, e ainda bem, um espaço de
solidariedade e ajuda, todos sabemos que espécie de solidão aí vem, quando as dificuldades
permanecerem, mas a atenção mediática desaparecer", afirmou.
 
Por esta e "todas" as razões, Pedro Costa Ferreira anunciou que a APAVT vai ter, então, "à disposição
do turismo do centro, o site 'O Centro das atenções', que será colocado online a todo o momento" e
que, segundo o mesmo, cumpre uma promessa realizada num primeiro encontro com os agentes do
setor da região após "a primeira tragédia".
 
O responsável garantiu ainda que o 'site' estará vivo "ao longo de, pelo menos, todo o próximo ano",
chamando a atenção para "todas as oportunidades que se mantêm inalteradas, na região".
 
"A APAVT custeou integralmente este site e custeará integralmente a sua dinamização, na convicção
profunda de que o que o centro mais precisa é que os seus parceiros repitam até à exaustão, que a
melhor maneira de ajudar é irmos passar férias, e fazermos reuniões corporativas, naquela região do
país", reforçou.
 
As centenas de incêndios que deflagraram no dia 15 de outubro, o pior dia de fogos do ano segundo
as autoridades, provocaram 45 mortos e cerca de 70 feridos, perto de uma dezena dos quais graves.
 
Os fogos obrigaram a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas
de estradas, sobretudo nas regiões Norte e Centro.
 
Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos em Portugal, depois de Pedrógão
Grande, em junho deste ano, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou, segundo a
contabilização oficial, 64 mortos e mais de 250 feridos. Registou-se ainda a morte de uma mulher que
foi atropelada quando fugia deste fogo.
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Centro quer reerguer-se. "Cresceremos acima de dois dígitos"
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A região, que será o destino convidado da próxima BTL, tem já marcados vários eventos de grande
dimensão para 2018 e espera voltar a crescer acima de dois dígitos em número de dormidas. O Centro
do país vai apoiar-se no turismo para se reerguer depois dos incêndios de junho e de outubro que
afetaram a região. O Centro será o "destino convidado" da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) de 2018
e a entidade de turismo da região vai reforçar a aposta na diversidade da oferta para continuar a
crescer ao mesmo ritmo que foi registado este ano, acima dos dois dígitos.O anúncio do destino
convidado da BTL do próximo ano foi feito, esta quinta-feira, por Fátima Vila Maior, diretora da área
de feiras da Feira Internacional de Lisboa (FIL), à margem do 43º Congresso Nacional da Associação
Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), que este ano decorre em Macau."Algumas
situações criadas este ano levam a que faça todo o sentido que a escolha recaia sobre este destino.
Houve um grande mediatismo sobre a região, depois dos incêndios, e queremos que esse mediatismo
não fique só pelos meses a seguir, queremos que seja transportado para o ano de 2018?, explicou
Fátima Vila Maior."Houve um grande mediatismo sobre a região, depois dos incêndios, e queremos
que esse mediatismo não fique só pelos meses a seguir."Diretora da área de feiras da Feira
Internacional de Lisboa (FIL)Também presente no congresso, Pedro Machado, presidente do Turismo
Centro de Portugal, sublinhou a importância da BTL, "a maior montra de promoção a nível nacional", e
disse que a região vai aproveitar o destaque para "mudar a perceção de que o Centro foi todo atingido
e de que não reúne condições para receber turistas"."O Centro de Portugal foi atingido, mas continua
com infraestruturas, oferta, produtos e marcas que podem e devem continuar a ser promovidos e que
estão em perfeitas condições para continuar a afirmar-se como destino turístico", salientou o
responsável, acrescentando que esta será a oportunidade para que "o país possa ultrapassar a
imagem que, durante tanto tempo, foi transmitida pelos meios de comunicação, de um território que
estava massacrado pela tragédia dos incêndios, mas que se está a reerguer".Assim, Pedro Machado
sublinha que o Centro vai manter a tendência de crescimento que tem vindo a verificar-se este ano.
No conjunto de janeiro a setembro deste ano, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística
(INE), a região totalizou 4,4 milhões de dormidas, o que corresponde a um aumento homólogo de
13,5%, o segundo crescimento mais expressivo do país, só atrás dos Açores."Há uma tendência de
crescimento contínuo e 2018 irá confirmar esse crescimento. Se, em maio, havia a perspetiva de que
esse crescimento se justificaria pelo centenário das aparições, setembro vem confirmar essa evolução.
Cresceremos, seguramente, acima dos dois dígitos", antecipa Pedro Machado."O Centro vai ter uma
oportunidade para que o país possa ultrapassar a imagem que, durante tanto tempo, foi transmitida
pelos meios de comunicação, de um território que estava massacrado pela tragédia dos incêndios,
mas que se está a reerguer."Presidente do Turismo Centro de PortugalPara além do destaque na BTL,
há uma série de iniciativas de promoção do Centro. Desde logo, o reforço do turismo religioso, depois
da visita do Papa Francisco a Fátima: "Normalmente, a visita de um Papa a uma cidade acrescenta,
em média, um milhão de visitantes a esse destino. Teremos à volta de sete milhões de visitantes em
Fátima no ano de 2017, o que significa que 2018 poderá ficar um pouco abaixo deste valor, mas ficará
sempre acima dos 5,8 milhões de visitantes que tivemos em 2016?, aponta o presidente do Turismo
do Centro.Para o próximo ano, estão também marcados vários eventos de grande dimensão para a
região, como a Cimeira Mundial da Saúde ou o Encontro Mundial das Famílias Católicas, que trará
nove mil visitantes a Fátima. E, para lá do turismo religioso, o Centro vai continuar a aposta na
diversidade da oferta: turismo desportivo, de natureza, de mar ou cultural.O Centro procura ainda
reerguer-se através da promoção dos seus produtos. "Foi feita uma recomendação aos associados da
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AHRESP [Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal] para que as empresas,
preferencialmente, fizessem a aquisição de cabazes com produtos da região Centro, como mel, noz,
castanha, azeite, ovos-moles, vidro ou porcelana", detalhou Pedro Machado.A jornalista viajou a
Macau a convite da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT).
 
Rafaela Burd Relvas
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Turismo do Centro espera continuar a crescer "acima dos 2 dígitos" em 2018
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O presidente do Turismo do Centro de Portugal, mostrou-se hoje confiante, em Macau, de que a
região vai continuar a crescer "acima dos dois dígitos" em 2018.
 
"Em 2017, os dados do INE [Instituto Nacional de Estatística] revelam que a região Centro foi a que
mais cresceu em percentagem nas dormidas e numa vantagem muito significativa, cerca de três vezes
mais do que cresce a média nacional", começou por afirmar, lembrando "que não é uma novidade".
 
Apontando os exemplos, segundo os mapas do INE de abril ou de maio de 2017, o Centro de Portugal
foi a região que mais cresceu comparativamente com todas as outras regiões e, inclusivamente, com
aquilo que foi o crescimento de Portugal.
 
"Há uma tendência de crescimento que se verifica", acrescentou num encontro com jornalistas à
margem do 43.º Congresso Nacional da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo
(APAVT), que decorre em Macau, no qual a diretora de área de feiras da FIL e responsável pela BTL -
Bolsa de Turismo de Lisboa, Fátima Vila Maior, anunciou que o Centro será o "destino convidado" da
feira em 2018.
 
"A nossa perspetiva é que em 2018 se vai confirmar esse crescimento (.). Acredito que em 2018 - não
sei se cresceremos na ordem dos 16 ou 16,5%, como até aqui -, mas, seguramente, acima dos dois
dígitos", afirmou Pedro Machado.
 
O responsável disse ainda que "se em maio havia a perspetiva de que esse crescimento se verificaria
não apenas pelo Centenário das Aparições, mas muito em particular pela presença do santo padre, os
dados de setembro vêm não confirmar essa perceção, mas aquela que temos de que o destino por ser
diverso, e particularmente para os mercados externos - que cresceram acima dos 28%, segundo o
INE, uma cifra muito significativa -, e o trabalho que estamos a fazer com os operadores
internacionais, a diversidade dos mercados, a nossa aposta já consolidada quer para o turismo
religioso quer para o mercado americano, quer para o mercado do Canadá, e o reforço da posição em
Israel fará com que, seguramente, tenhamos em 2018 um crescimento consolidado", explicou.
 
O presidente do Turismo do Centro disse também que a região hoje acredita, ser cada vez mais
complementar às duas grandes áreas metropolitanas do país, Lisboa e Porto.
 
"Temos uma relação de grande proximidade, por força da geografia, com o aeroporto Sá Carneiro
[Porto] e com o 'aeroporto da Portela' [Lisboa]. Somos cada vez mais uma região que está em
complementaridade com os destinos, estamos de alma e coração inclusivamente com o programa
'stopover', é uma novidade sobretudo para finais de 2017 e 2018 - a região Centro não estava na
primeira linha em 2017 e vai estar sobretudo no caso de Sá Carneiro para destinos como Aveiro ou
Viseu. No caso de Lisboa, sobretudo, em toda a área Oeste até à região de Leiria", concluiu.
 
10:02 24 novembro, 2017
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O presidente do Turismo do Centro de Portugal considera urgente mudar a percepção de que o destino
foi todo atingido pelos incêndios e que não reúne condições para o usufruto turístico.
 
Num encontro com jornalistas à margem do 43.º Congresso Nacional da Associação Portuguesa das
Agências de Viagens e Turismo (APAVT), que decorre em Macau, no qual a directora de área de feiras
da FIL e responsável pela BTL, Fátima Vila Maior, anunciou que o Centro será o "destino convidado" da
feira em 2018, Pedro Machado garantiu que tem sido prioritário trabalhar "para mudarmos a
percepção de que o destino não deixou de reunir as condições para receber todos os turistas,
nacionais e estrangeiros e, portanto, queremos aproveitar muito essa mediatização que vai ocorrer
por ocasião da BTL de 2018 e dizer ao mercado nacional, em primeira instância, que o Centro de
Portugal foi, de facto, atingido, mas continua com infraestruturas, com equipamento, com oferta, com
produto, com marcas que podem e devem continuar a ser promovidos e que estão em perfeitas
condições para poderem continuar a afirmar-se como um destino turístico".
 
O presidente do Turismo do Centro de Portugal lembrou a importância que é para qualquer região, e
neste caso para o Centro em particular, a presença na BTL.
 
"Todos temos a preocupação de preparar anualmente a nossa presença, é a maior montra e o maior
evento que se faz de promoção enquanto feira a nível nacional e, portanto, é importante para
qualquer destino a presença na BTL", considerou.
 
Pedro Machado falou da aposta na diferenciação na qual vêm a trabalhar há alguns anos e que
considerou ser "por um lado, a marca, a diversidade, aquilo que diz respeito ao conjunto da oferta
integrada do Centro de Portugal que não se confina a um ou dois produtos turísticos mais maduros,
mas uma verdadeira panóplia de produtos turísticos que permitem chegar a vários públicos e a vários
mercados em simultâneo".
 
Afirmações com as quais Fátima Vila Maior concordou, já que quando fez o anúncio para a BTL afirmou
considerarem que o Centro de Portugal é um destino que "tem uma oferta enorme e muito
diversificada".
 
"Em 2018, o 'destino convidado' da BTL vai ser o Centro de Portugal. Achamos que há um conjunto de
situações, que estão criadas este ano, para que no próximo ano faça todo o sentido que a escolha
tenha recaído sobre este destino", acrescentou.
 
"Numa primeira análise, infelizmente pelos desastres ambientais que ocorreram e, portanto, é um
destino que tem que ter uma capacidade muito grande de se renovar e nós acreditamos que sim. Já
foram dadas algumas provas, contudo, achamos que houve um grande mediatismo, e nós BTL
queremos que esse mediatismo não fique só pelos meses a seguir, mas que de alguma forma seja
transportado para o ano 2018", disse também, justificando a escolha.
 
08:38 24 novembro, 2017
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Cristiano Ronaldo promove Madeira na China
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A Associação de Promoção da Madeira promove um guia em mandarim com as recomendações de CR7
para quem visitar o arquipélago. A novidade foi apresentada em Macau, num marcante 'workshop' que
decorreu na tarde do primeiro dia de trabalhos do 43.º Congresso Nacional da Associação Portuguesa
das Agências de Viagens e Turismo (APAVT). Entrar no mercado chinês através da notoriedade do
melhor jogador de futebol é o objectivo da campanha. O mercado daquele país asiático cresce 40%
em Portugal.Este é o assunto que faz manchete na edição desta sexta-feira do DIÁRIO de Notícias da
Madeira, acompanhada pela foto da brochura.Também em foco na primeira página surge a notícia de
que o Supremo Tribunal confirma cadeia para José Manuel Coelho. O líder do PTP-Madeira foi
condenado a passar 72 fins-de-semana na prisão por difamação ao antigo dirigente do MRPP Garcia
Pereira. Na próxima semana responde no processo movido pela juíza Joana Dias.Outro assunto em
destaque na capa é a 'Essência do Vinho' que arranca hoje no Casino. Há mil rótulos em prova de hoje
a domingo. Também esta noite, André e Bruno Santos tocam no Teatro. E no 'Mexicano', que está a
celebrar o aniversário, há música e humor."Seguros agrícolas já estão disponíveis" é outra das
chamadas da primeira página.Na área desportiva, o DIÁRIO lembra quando Jorge Jesus foi despedido
do União após derrota com o Nacional. Ora, na véspera do dérbi, unionistas garantem a contratação
do central brasileiro Rafael Donato.Isto e muito mais poderá ler na edição desta sexta-feira, na edição
em papel ou na edição impressa 'on-line' aqui através de assinatura digital que poderá fazer
comodamente aqui.
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José Manuel Coelho condenado a passar 72 fins-de-semana na cadeia
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24 Nov 2017
 
O DIÁRIO encontra-se em Macau para acompanhar o 43.º congresso Nacional da Associação
Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), no qual a Associação de Promoção da
Madeira lançou o esboço de uma brochura em mandarim com a imagem de Ronaldo, que dá conselhos
aos visitantes que chegam à Região, um assunto que mereceu grande destaque na edição impressa
desta sexta-feira.Também hoje ficamos a saber que José Manuel Coelho terá de passar os fins-de-
semana na cadeira por difamação ao antigo dirigente do MRPP, Garcia Pereira.Hoje começa a 'Essência
do Vinho - Madeira', um evento que poderá acompanhar no nosso site e na TSF-Madeira.
 
João Filipe Pestana -
   Matilde Abreu
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Centro de Portugal foi escolhido como destino convidado da Bolsa de Turismo de
Lisboa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/11/2017
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/

 
O Centro de Portugal foi escolhido como destino convidado da BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa em
2018. Uma distinção extremamente importante para a região, anunciada hoje em Macau numa
conferência de imprensa, à margem do 43.º Congresso Nacional da Associação Portuguesa das
Agências de Viagens e Turismo (APAVT).
 
"Em 2018, o destino convidado da BTL vai ser o Centro de Portugal. Há um conjunto de situações que
aconteceram este ano e que fazem todo o sentido para esta escolha", frisou a Diretora de
Coordenação de Exposições na Feira Internacional de Lisboa (FIL) e responsável pela BTL, Fátima Vila
Maior. "Face aos desastres que ocorreram", o Centro de Portugal "é um destino que já deu provas de
que tem uma capacidade muito grande de se renovar. Houve um grande mediatismo e nós queremos
que esse mediatismo seja transportado para o ano de 2018", justificou Fátima Vila Maior. Além disso,
acrescentou, "é um destino com uma oferta enorme e muito diversificada. Independentemente da
excelente oferta dos outros destinos, o Centro de Portugal é aquele que tem uma maior oferta, que
nunca se vai esgotar".
 
Com esta escolha, o Centro de Portugal garante um lugar de destaque na BTL e não só. Pela cidade de
Lisboa, no período que antecede a Feira, a região vai ter uma presença forte e muito visível, com
campanhas de promoção.
 
A conferência de imprensa contou com as presenças de Paulo Brehm, da APAVT, e Pedro Machado,
Ribau Esteves e Jorge Loureiro, todos elementos da direção do Turismo Centro de Portugal.
 
Pedro Machado começou por destacar a importância desta distinção para o Turismo do Centro: "A
presença na Bolsa de Turismo de Lisboa é muito importante para qualquer região e também para o
Turismo Centro de Portugal. A BTL é a maior montra e o maior evento de promoção turística a nível
nacional, enquanto feira".
 
Uma presença tão importante na BTL vai ajudar à estratégia definida para a região. "Nós precisamos
urgentemente de mudar a perceção, muito em particular no mercado interno, de que o destino Centro
de Portugal foi todo atingido e que não reúne condições para a fruição turística. A nossa grande
prioridade está a ser trabalharmos para mudar essa perceção. Queremos aproveitar a mediatização
que vai decorrer por ocasião da BTL para dizer ao mercado nacional que o Centro de Portugal foi
atingido, mas continua com infraestruturas, com equipamento, com oferta e com produto que estão
em perfeitas condições para que a região possa continuar a afirmar-se como um destino turístico",
explicou Pedro Machado.
 
A estratégia passa por mostrar que a região tem muito mais para oferecer do que apenas o produto
natureza. "A oferta integrada do Centro de Portugal não se confina a um ou dois produtos turísticos.
Tem verdadeiramente uma panóplia de produtos turísticos, que nos permite chegar a vários públicos e
podermos trabalhar com vários mercados em simultâneo. Essa diferenciação é uma vantagem
competitiva em relação a destinos mais massificados", continuou.
 
Até porque o Centro de Portugal é uma marca que chega cada vez longe, graças à diversidade das
suas experiências e produtos. "O ano de 2018, até por força daquilo que aconteceu em 2017, é uma
grande oportunidade para que a nossa presença na BTL assente sobretudo em experiências e em
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produtos. Podemos ter a experiência do Património Cultural, como é o caso dos Lugares do Património
Mundial no Centro, que lançámos recentemente. O Património da UNESCO é um capital da região
Centro que é reconhecido mundialmente e que hoje apresenta um crescimento muito significativo.
Podemos apostar em experiências, como os desportos de deslize, muito em particular o surf e o
wakeboard, em que o Centro de Portugal assume hoje claramente um papel liderante na oferta do
país. Apostamos também em outro dos nossos produtos-âncora, o turismo de saúde e bem-estar e o
turismo médico. Somos também um destino que faz uma ligação perfeita entre a serra e o mar, sem
perder a sua identidade e que permite criar visitas turísticas para dois, três e mais dias. E apostamos,
naturalmente, no Turismo Religioso, que tem uma tendência de crescimento sobretudo no caso da
Ásia, em mercados como a Coreia do Sul, o Vietname, as Filipinas, Macau e China. Temos de
aproveitar, dentro daquilo que é o espaço de intervenção da feira, essa dimensão que o Centro tem
para a internacionalização. A Bolsa de Turismo de Lisboa representa uma oportunidade para tudo
isto", concluiu Pedro Machado.
 
Novembro 24, 2017
 
Notícias de Coimbra
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Turismo do Centro espera continuar a crescer "acima dos dois dígitos" em 2018
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24-11-2017 09:42
 
Macau, 24 nov (Lusa) - O presidente do Turismo do Centro de Portugal, mostrou-se hoje confiante,
em Macau, de que a região vai continuar a crescer "acima dos dois dígitos" em 2018.
 
"Em 2017, os dados do INE [Instituto Nacional de Estatística] revelam que a região Centro foi a que
mais cresceu em percentagem nas dormidas e numa vantagem muito significativa, cerca de três vezes
mais do que cresce a média nacional", começou por afirmar, lembrando "que não é uma novidade".
 
Apontando os exemplos, segundo os mapas do INE de abril ou de maio de 2017, o Centro de Portugal
foi a região que mais cresceu comparativamente com todas as outras regiões e, inclusivamente, com
aquilo que foi o crescimento de Portugal.
 
"Há uma tendência de crescimento que se verifica", acrescentou num encontro com jornalistas à
margem do 43.º Congresso Nacional da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo
(APAVT), que decorre em Macau, no qual a diretora de área de feiras da FIL e responsável pela BTL -
Bolsa de Turismo de Lisboa, Fátima Vila Maior, anunciou que o Centro será o "destino convidado" da
feira em 2018.
 
"A nossa perspetiva é que em 2018 se vai confirmar esse crescimento (...). Acredito que em 2018 -
não sei se cresceremos na ordem dos 16 ou 16,5%, como até aqui -, mas, seguramente, acima dos
dois dígitos", afirmou Pedro Machado.
 
O responsável disse ainda que "se em maio havia a perspetiva de que esse crescimento se verificaria
não apenas pelo Centenário das Aparições, mas muito em particular pela presença do santo padre, os
dados de setembro vêm não confirmar essa perceção, mas aquela que temos de que o destino por ser
diverso, e particularmente para os mercados externos - que cresceram acima dos 28%, segundo o
INE, uma cifra muito significativa -, e o trabalho que estamos a fazer com os operadores
internacionais, a diversidade dos mercados, a nossa aposta já consolidada quer para o turismo
religioso quer para o mercado americano, quer para o mercado do Canadá, e o reforço da posição em
Israel fará com que, seguramente, tenhamos em 2018 um crescimento consolidado", explicou.
 
O presidente do Turismo do Centro disse também que a região hoje acredita, ser cada vez mais
complementar às duas grandes áreas metropolitanas do país, Lisboa e Porto.
 
"Temos uma relação de grande proximidade, por força da geografia, com o aeroporto Sá Carneiro
[Porto] e com o 'aeroporto da Portela' [Lisboa]. Somos cada vez mais uma região que está em
complementaridade com os destinos, estamos de alma e coração inclusivamente com o programa
'stopover', é uma novidade sobretudo para finais de 2017 e 2018 - a região Centro não estava na
primeira linha em 2017 e vai estar sobretudo no caso de Sá Carneiro para destinos como Aveiro ou
Viseu. No caso de Lisboa, sobretudo, em toda a área Oeste até à região de Leiria", concluiu.
 
Em 14 de novembro, o INE indicava que em setembro houve um aumento de 16,2% no total de
dormidas em hotelaria na região Centro, em comparação com setembro de 2016. "Comparativamente,
no mesmo período em análise, o crescimento de dormidas no país foi de 5% - ou seja, a procura do
Centro de Portugal cresceu três vezes mais que a média nacional", lembrava o Centro de Portugal em
comunicado.
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As regiões que mais cresceram em setembro, depois do Centro de Portugal, foram os Açores
(+12,7%) e o Alentejo (+11,6%).
 
No 42.º Congresso Nacional da APAVT, para além do anúncio da BTL, têm sido divulgadas algumas
medidas de apoio à recuperação do Turismo do Centro, região de Portugal muito fustigada
recentemente pelos incêndios.
 
Na quinta-feira, a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, disse que o Turismo de
Portugal vai ter também um programa de incentivos financeiros para a realização de congressos nas
zonas afetadas pelos incêndios.
 
Já o presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira, anunciou que a associação criou e custeou um 'site' --
'O Centro das atenções' - sobre o turismo do Centro, que estará vivo "ao longo de, pelo menos, todo o
próximo ano", chamando a atenção para "todas as oportunidades que se mantêm inalteradas, na
região".
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Turismo do Centro quer urgentemente mudar ideia de que destino foi todo atingido
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Macau, 24 nov (Lusa) - O presidente do Turismo do Centro de Portugal considera urgente mudar a
perceção de que o destino foi todo atingido pelos incêndios e que não reúne condições para o usufruto
turístico.
 
Num encontro com jornalistas à margem do 43.º Congresso Nacional da Associação Portuguesa das
Agências de Viagens e Turismo (APAVT), que decorre em Macau, no qual a diretora de área de feiras
da FIL e responsável pela BTL, Fátima Vila Maior, anunciou que o Centro será o "destino convidado" da
feira em 2018, Pedro Machado afirmou que é preciso "urgentemente mudar a perceção de que o
destino foi todo atingido e que, neste momento, não reúne condições para a fruição turística".
 
"A nossa primeira grande prioridade tem sido trabalharmos para mudarmos a perceção de que o
destino não deixou de reunir as condições para receber todos os turistas, nacionais e estrangeiros e,
portanto, queremos aproveitar muito essa mediatização que vai ocorrer por ocasião da BTL de 2018 e
dizer ao mercado nacional, em primeira instância, que o Centro de Portugal foi, de facto, atingido, mas
continua com infraestruturas, com equipamento, com oferta, com produto, com marcas que podem e
devem continuar a ser promovidos e que estão em perfeitas condições para poderem continuar a
afirmar-se como um destino turístico", disse Pedro Machado.
 
O presidente do Turismo do Centro de Portugal lembrou a importância que é para qualquer região, e
neste caso para o Centro em particular, a presença na BTL.
 
"Todos temos a preocupação de preparar anualmente a nossa presença, é a maior montra e o maior
evento que se faz de promoção enquanto feira a nível nacional e, portanto, é importante para
qualquer destino a presença na BTL", considerou.
 
Pedro Machado falou da aposta na diferenciação na qual vêm a trabalhar há alguns anos e que
considerou ser "por um lado, a marca, a diversidade, aquilo que diz respeito ao conjunto da oferta
integrada do Centro de Portugal que não se confina a um ou dois produtos turísticos mais maduros,
mas uma verdadeira panóplia de produtos turísticos que permitem chegar a vários públicos e a vários
mercados em simultâneo".
 
Afirmações com as quais Fátima Vila Maior concordou, já que quando fez o anúncio para a BTL afirmou
considerarem que o Centro de Portugal é um destino que "tem uma oferta enorme e muito
diversificada".
 
"Em 2018, o 'destino convidado' da BTL vai ser o Centro de Portugal. Achamos que há um conjunto de
situações, que estão criadas este ano, para que no próximo ano faça todo o sentido que a escolha
tenha recaído sobre este destino", acrescentou.
 
"Numa primeira análise, infelizmente pelos desastres ambientais que ocorreram e, portanto, é um
destino que tem que ter uma capacidade muito grande de se renovar e nós acreditamos que sim. Já
foram dadas algumas provas, contudo, achamos que houve um grande mediatismo, e nós BTL
queremos que esse mediatismo não fique só pelos meses a seguir, mas que de alguma forma seja
transportado para o ano 2018", disse também, justificando a escolha.
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Na quinta-feira, a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, disse, em Macau, que o
Turismo de Portugal vai ter também um programa de incentivos financeiros para a realização de
congressos nas zonas afetadas pelos incêndios.
 
Também na quinta-feira, o presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira, disse, no discurso de abertura
do Congresso Nacional da APAVT, que a associação criou e custeou um 'site' sobre o turismo do
Centro para ajudar à reconstrução daquele destino turístico afetado pelos incêndios.
 
"Do lado dos acontecimentos não desejados [em 2017], pela sua importância, não podemos deixar de
salientar a tragédia dos incêndios, que afetou tão dramaticamente as gentes da região do centro, o
nosso 'destino preferido' ['recomendado' pela associação] de 2017", afirmou o presidente da APAVT.
 
Acrescentou que a APAVT quer, por isso, estar ao lado da equipa do Turismo do Centro na
"reconstrução do destino".
 
"Sobretudo porque, sendo verdade que, depois da tragédia, houve, e ainda bem, um espaço de
solidariedade e ajuda, todos sabemos que espécie de solidão aí vem, quando as dificuldades
permanecerem, mas a atenção mediática desaparecer", afirmou.
 
Por esta e "todas" as razões, Pedro Costa Ferreira anunciou que a APAVT vai ter, então, "à disposição
do turismo do centro, o site 'O Centro das atenções', que será colocado online a todo o momento" e
que, segundo o mesmo, cumpre uma promessa realizada num primeiro encontro com os agentes do
setor da região após "a primeira tragédia".
 
O responsável garantiu ainda que o 'site' estará vivo "ao longo de, pelo menos, todo o próximo ano",
chamando a atenção para "todas as oportunidades que se mantêm inalteradas, na região".
 
"A APAVT custeou integralmente este site e custeará integralmente a sua dinamização, na convicção
profunda de que o que o centro mais precisa é que os seus parceiros repitam até à exaustão, que a
melhor maneira de ajudar é irmos passar férias, e fazermos reuniões corporativas, naquela região do
país", reforçou.
 
As centenas de incêndios que deflagraram no dia 15 de outubro, o pior dia de fogos do ano segundo
as autoridades, provocaram 45 mortos e cerca de 70 feridos, perto de uma dezena dos quais graves.
 
Os fogos obrigaram a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas
de estradas, sobretudo nas regiões Norte e Centro.
 
Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos em Portugal, depois de Pedrógão
Grande, em junho deste ano, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou, segundo a
contabilização oficial, 64 mortos e mais de 250 feridos. Registou-se ainda a morte de uma mulher que
foi atropelada quando fugia deste fogo.
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Bolsa de Turismo de Lisboa elege Centro de Portugal como ´destino convidado´ em
2018
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Macau, 24 de nov (Lusa) - A BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa elegeu o Centro de Portugal como
'destino convidado' em 2018, anunciou hoje em Macau a diretora de área de feiras da FIL e
responsável pela BTL, Fátima Vila Maior.
 
"Em 2018, o destino convidado da BTL vai ser o Centro de Portugal. Achamos que há um conjunto de
situações, que estão criadas este ano, para que no próximo ano faça todo o sentido que a escolha
tenha recaído sobre este destino".
 
A responsável falava aos jornalistas portugueses à margem do 43.º Congresso Nacional da Associação
Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), que decorre em Macau.
 
"Numa primeira análise, infelizmente pelos desastres ambientais que ocorreram e, portanto, é um
destino que tem que ter uma capacidade muito grande de se renovar e nós acreditamos que sim. Já
foram dadas algumas provas, contudo, achamos que houve um grande mediatismo, e nós BTL
queremos que esse mediatismo não fique só pelos meses a seguir, mas que de alguma forma seja
transportado para o ano 2018", disse, justificando a escolha.
 
Fátima Vila Maior acrescentou que "há muito trabalho a fazer e, portanto, é uma coisa que não pode
ser pontualmente nestes meses imediatamente a seguir".
 
Por outro lado, disse, o centro é um destino que tem uma oferta enorme e muito diversificada.
 
"Independentemente da excelente oferta de outros destinos, podemos dizer que, se calhar, o Centro
de Portugal é aquele que tem uma maior oferta e, portanto, nunca se esgota e o nosso objetivo é que,
enquanto destino convidado da BTL, não se esgote em mais publicidade na feira, em se poder ver na
entrada da feira uma menção ao Centro, mas queremos também que esse posicionamento extravase a
feira e se veja na cidade de Lisboa por ocasião da BTL o destino. Que Lisboa viva o destino do Centro,
que na semana na BTL, no mês de março, que é o mês que antecede a Páscoa, queremos potenciar",
sublinhou.
 
A responsável pela BTL acredita que, tal como o Centro tem vindo a fazer, "tendo umas ideias
fantásticas", vai, "com certeza, também aproveitar esta oportunidade".
 
Na quinta-feira, a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, disse, em Macau, que o
Turismo de Portugal vai ter também um programa de incentivos financeiros para a realização de
congressos nas zonas afetadas pelos incêndios.
 
Também na quinta-feira, o presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira, disse, no discurso de abertura
do Congresso Nacional da APAVT, que a associação criou e custeou um 'site' sobre o turismo do
Centro para ajudar à reconstrução daquele destino turístico afetado pelos incêndios.
 
"Do lado dos acontecimentos não desejados, pela sua importância, não podemos deixar de salientar a
tragédia dos incêndios, que afetou tão dramaticamente as gentes da região do centro, o nosso
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'destino preferido' ['recomendado' pela associação] de 2017", afirmou o presidente da APAVT.
 
Acrescentou que a APAVT quer, por isso, estar ao lado da equipa do Turismo do Centro na
"reconstrução do destino".
 
"Sobretudo porque, sendo verdade que, depois da tragédia, houve, e ainda bem, um espaço de
solidariedade e ajuda, todos sabemos que espécie de solidão aí vem, quando as dificuldades
permanecerem, mas a atenção mediática desaparecer", afirmou.
 
Por esta e "todas" as razões, Pedro Costa Ferreira anunciou que a APAVT colocará, então, "à
disposição do turismo do centro, o 'site' "O Centro das atenções", que será colocado online a todo o
momento" e que, segundo o mesmo, cumpre uma promessa realizada num primeiro encontro com os
agentes do setor da região após "a primeira tragédia".
 
O responsável garantiu ainda que o 'site' estará vivo "ao longo de, pelo menos, todo o próximo ano",
chamando a atenção para "todas as oportunidades que se mantêm inalteradas, na região".
 
"A APAVT custeou integralmente este 'site' e custeará integralmente a sua dinamização, na convicção
profunda de que o que o centro mais precisa é que os seus parceiros repitam até à exaustão, que a
melhor maneira de ajudar é irmos passar férias, e fazermos reuniões corporativas, naquela região do
país", reforçou.
 
As centenas de incêndios que deflagraram no dia 15 de outubro, o pior dia de fogos do ano segundo
as autoridades, provocaram 45 mortos e cerca de 70 feridos, perto de uma dezena dos quais graves.
 
Os fogos obrigaram a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas
de estradas, sobretudo nas regiões Norte e Centro.
 
Esta foi a segunda situação mais grave de incêndios com mortos em Portugal, depois de Pedrógão
Grande, em junho deste ano, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou, segundo a
contabilização oficial, 64 mortos e mais de 250 feridos. Registou-se ainda a morte de uma mulher que
foi atropelada quando fugia deste fogo.
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43º Congresso Nacional da APAVT é um
convite para os operadores turísticos
portugueses sentirem Macau

Macau é um testemunho histórico de cooperação e entendimento entre povos geogra-

ficamente distantes e culturalmente distintos. Um espaço de encontro, diálogo e fusão,

onde as culturas chinesa e portuguesa souberam coexistir pacificamente ao longo de

mais de 450 anos, erguendo um legado cultural riquíssimo, que se materializa no Cen-

tro Histórico deMacau, inscrito na lista do PatrimónioMundial da UNESCO em 2005,

mas também em muitos outros aspectos, desde as artes, como é exemplo o Teatro em

Patuá, passando pela GastronomiaMacaense, uma das primeiras cozinhas de fusão que

se conhece em todo o mundo, símbolo de criatividade e engenho das gentes de Macau

e da sua cultura gastronómica, com mais de quatro séculos de história, e que foi recen-

temente reconhecida internacionalmente com a designação de Macau como cidade

membro da Rede de Cidades Criativas da UNESCO na área da gastronomia.

Este é o quinto congresso que a APAVT realiza em Macau desde 1982. São quase três

décadas de importante cooperação entre Macau e a APAVT, que tem mantido viva a

ligação dos operadores turísticos portugueses e a nossa cidade e que agora se reforça, a

julgar pela forte adesão a este que é um dos mais participados congressos nacionais da

APAVT de sempre, num sinal claro das potencialidades de Macau e das oportunidades

a Oriente, sobretudo no grande mercado do Interior da China.

A aposta nonosso destino para a realização do 43ºCongressoNacional daAPAVTcom-

prova o papel estratégico deMacau, comoponto de encontro e enquanto plataformapri-

vilegiada entre a China e os países de língua portuguesa. Um desígnio que se reforça

neste ano em que foram inaugurados os voos directos entre Pequim e Lisboa, com liga-

ção a Macau, e que se irá expandir num futuro próximo com a iminente abertura da

Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau. São oportunidades únicas e vastas, que convidam à

concretização de novos produtos turísticos para capitalizar os fluxos de visitantes nesta

parte do mundo, sobretudo num contexto de Turismo de multi-destinos, que incentivo

os operadores portugueses a explorarem durante a estadia emMacau.

Uma estadia na qual poderão desfrutar e ficar a par em primeira mão sobre as novas

infraestruturas de Turismo, entre as quais hotéis e resorts de grande exuberância, novas

áreas de lazer, comooprojectoAnim’ArteNAMVAN, novidades no calendário de even-

tos anuais, de onde destacaria o Festival de Luz de Macau e o Festival Internacional de

Cinema e Cerimónia de Entrega de Prémios ‧Macau (IFFAMna sigla inglesa), agenda-

dos para Dezembro, entre muitos outros aspectos que caracterizam a oferta multiface-

tada de Macau e o forte dinamismo do sector turístico local.

Se no passado os navegadores portugueses trouxeram-nos as suas especiarias e ingre-

dientes exóticos, que em Macau se misturam com técnicas de confecção chinesas para

criarem em conjunto uma gastronomia tão singular e criativa, estou certa que com as

novas dinâmicas do presente e com empreendedorismo das centenas de participantes

noCongresso daAPAVT, oriundos de Portugal e da China, iremos potenciar emMacau

sinergias na criação de novas parcerias, debater novas estratégias e realizar novos negó-

cios, solidificando e perpetuando no futuro a nossa ligação histórica de cooperação e

amizade.

Sejam todos bem-vindos a Macau! ¶

Directora dos Serviços de Turismo de Macau / Maria Helena de Senna Fernandes
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demonstrou maior sucesso na edição

anterior, a BTL reforça a aposta na feira do

próximo ano”, explica Fátima Vila Maior,

directora de área de feiras da FIL e res-

ponsável pela BTL.

Segundo a responsável, na última edição,

passaram pelo espaço BTL Village 450

profissionais de agências de viagens, ope-

radores turísticos, mas também de empre-

sas fora do sector como seguradoras e ins-

tituições bancárias. “O balanço que fize-

mos foi tão positivo que decidimos man-

ter o espaço e anunciá-lo como um dos

focos principais da BTL 2018”, refere. Para

Fátima Vila Maior, a participação no BTL

Village é “uma excelente oportunidade

para as empresas que desejam mostrar os

seus serviços e produtos, reunir com

potenciais clientes ou apenas participar

num espaço exclusivo para networking e

debate empresarial”.

Uma das instituições presentes na edição

anterior foi a Associação Portuguesa das

Agências de Viagens e Turismo (APAVT).

Segundo Pedro Costa Ferreira, presidente

da associação, “a última edição do BTL

Village foi um sucesso. Este espaço reve-

lou-se como um verdadeiro ponto de

encontro entre os agentes de viagens, ope-

radores turísticos e os seus clientes, num

local privado e ideal para o fortalecimen-

to de contactos.”

Já Carlos Fontão de Carvalho, Senior

Partner da BDO Portugal, acrescenta:

“Temos muitos clientes da área do Turis-

mo e a participação no BTL Village foi

essencial para contactarmos de forma

mais restrita e, assim, promovermos os

nossos serviços. Estamos com grandes

expectativas para a próxima edição que

será certamente um sucesso.”

O CEO do Grupo NAU Hotels & Resorts,

Mário Ferreira, comenta também a sua

participação: “O Grupo NAU Hotels &

Resorts assinalou presença na BTL Villa-

ge, durante a edição da BTL 2017, tendo

apreciado o convívio social proporciona-

do com os principais players privados da

24
Novembro
2017
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BTL 2018 reforça
presença das empresas
com o espaço Village

A 30ª edição da BTL – Bolsa de Turismo

de Lisboa terá em destaque o BTL Village,

um espaço de network lançado na última

edição e que possibilita às empresas con-

tactarem com profissionais, clientes, for-

necedores e parceiros através de almoços

de negócios.

“O BTL Village é uma área exclusiva que

junta profissionais de diferentes áreas de

negócio, para que possam trocar contac-

tos e criar oportunidades num contexto

informal. Sendo uma das iniciativas que

Foi uma das novidades na
edição deste ano. Devido ao
sucesso, o BTL Village está
de volta em 2018.

>> Carina Monteiro cmonteiro@publituris.pt >> Fotos: DR

>> Fátima Vila Maior, directora de área de feiras da FIL
e responsável pela BTL
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Hotelaria em Portugal, assim como

com os representantes públicos e insti-

tucionais do Turismo nacional, duran-

te os momentos gastronómicos, tendo

a expectativa de que a edição do próxi-

mo ano venha a reforçar e fortalecer

tais contactos.”

COMO PARTICIPAR?

Este ano há duas modalidades de par-

ticipação no BTL Village: Sponsors e

Atendees. À semelhança da edição

anterior, as empresas têm acesso

exclusivo à zona lounge para os

almoços.

No pacote de Sponsors, as empresas

beneficiam, além de quatro mesas

para almoçar com os seus convida-

dos, um espaço de exposição com

mesa e alcatifa, um vinil com logótipo

no interior e exterior do lounge e

ainda estacionamento para uma via-

tura. Ao participarem como Aten-

dees, os valores variam, de acordo

com a sua tipologia de participação

na feira, podendo as empresas partici-

pantes ser expositores directos, indi-

rectos ou não expositores, dispondo

de uma mesa com identificação da

entidade e presença do logótipo no

mural da entrada do BTL Village.

O BTL Village estará localizado no

Pavilhão Multiusos, de 28 de Feverei-

ro a 2 de Março de 2018 (dias dedica-

dos ao público profissional) na FIL,

Parque das Nações. ¶

/“O BTL Village é uma área exclusiva que junta
profissionais de diferentes áreas de negócio, para
que possam trocar contactos e criar oportunidades
num contexto informal”, Fátima Vila Maior
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A China atravessa um período intenso de promoção internacional da nova

Rota da Seda. O Presidente XI Jinping pretende além de incentivar a cres-

cente procura de turistas mundiais em variadas visitas temáticas à China, visa

reconstituir o crescente movimento de exportações das suas avançadas

indústrias de vestuário, decoração e equipamento de casas, lojas, escolas e

escritórios pela Europa, e até nas áreas da nova tecnologia aeronáutica e

naval, renovando a curiosa estratégia da Rota da Seda, lançada em 1877 pelo

geógrafo alemão barão Ferdinand Richhafen, cuja ideia original incluía a

construção de uma linha férrea ligando a China à Europa para transportar

não apenas carvão mas também outras matérias, produtos, e artigos aprecia-

dos por europeus.

Mas o barão morreu em 1905 sem o seu projecto avançar, quando se segui-

ram guerras mundiais e locais, que entretanto culminaram na expansão e

internacionalização do rígido regime político chinês, que só abrandaria com

Deng Xiaoping e sucessores entre 1978 e 2013, com a economia a crescer

9,5% ao ano. Em 1990, a China aderiu à Organização Mundial do Comércio

aplicando normas internacionais nas trocas comerciais e turísticas.

Hoje está disposta a investir 900 mil milhões de dólares com a estratégia One

Belt One Road, e a sigla OBOR, tendo, em Maio de 2017, o Presidente XI Jin-

ping convidado 24 líderes europeus para lhes apresentar o seu projecto basea-

do em voos intercontinentais e crescentes linhas de navios porta-contentores

que ligam a segunda potência mundial à Europa, América e ao mundo todo.

ITINERÁRIO INDEFINIDO – Da parte de Portugal há interesse em inter-

vir nas negociações internacionais do lançamento da nova Rota da Seda na

versão OBOR, pois os primeiros europeus a chegar à China para negociar

com as autoridades chinesas foram os portugueses entre 1415 e 1543, pelo

que merecemos destaque na versão contemporânea da cintura europeia da

Rota de Seda, quer pela via do Oceano Índico e Canal de Suez, quer pela via

Cabo da Boa Esperança, juntando à One Belt Another Route, e fazendo além

disso justiça histórica à chegada de Vasco da Gama à Índia em 1498, depois

de Bartolomeu Dias ter dobrado o Cabo da Boa Esperança em 1487.

Nos mapas da nova rota de seda que agora vi, a rota da seda começa em Bei-

jing e Kazaquistão seguindo ao Irão, Turquia, Sérvia, Hungria, República

Checa, Itália, Alemanha, Holanda, e Espanha (destacando Madrid que nem

tem porto marítimo, enquanto Macau e Lisboa não constam ainda destes

mapas, mas, sim, Lobito em Angola, na rota pela África do Sul).

A UEC – Universidade Egípcia-Chinesa tem sido o parceiro científico da

China na Rota da Seda através do Canal do Suez, quando Portugal tem duas

das universidades mais antigas: Lisboa e Coimbra, ambas com grande expe-

riência e documentação das descobertas das principais rotas marítimas, ape-

nas melhoradas com a recente expansão dos canais do Suez e Panamá.

Espero que governantes, empresários de turismo, e dirigentes de organismos

turísticos dos dois países debatam em Macau a nova rota da seda, chegando

a uma posição comum.

EXPERIÊNCIAS – Não faltam aos empresários e gestores do Turismo dos

dois países. Aliás, foram as Zonas Económicas Especiais de Macau e Hong

Kong, que levaram à adopção do sistema chinês: Um país com dois sistemas.

O Publituris esteve presente nos 42 congressos da APAVT, (quatro dos quais

em Macau, em 1982, 90. 96, e 2008). O primeiro foi em 1973 em Lourenço

Marques, antiga capital deMoçambique, hoje Maputo, onde em 2005 se reno-

vou o primeiro encontro e ali tive o gosto de receber a medalha de prata de

mérito turístico da APAVT. Entretanto as equipas directivas de Carlos Gon-

çalves Luís, Atílio Forte, Vítor Filipe, João Passos, e Pedro Costa Ferreira

foram lançando experiências positivas de dinâmicos congressos em Moçam-

bique, Macau, Brasil, Cuba, etc.

Este ano, o Publituris volta a marcar presença nos debates da reunião anual

dos agentes e operadores turísticos de Portugal e do Oriente, já que a Ásia é

um dos pólos das chegadas internacionais e a China é já um dos líderes turís-

ticos mundiais, em termos de voos e cruzeiros internacionais, num período

em que a Europa perde linhas e empresas aéreas apesar da subida de fluxos

aéreos low-cost.

A China pretende estreitar relações aéreas e marítimas com Portugal, para o

que conta com a adesão mundial à nova rota da seda. A ministra doMar, Ana

Paula Vitorino e 39 empresários dos ramos marítimo-portuários acabam de

participar num seminário em Beijing, visando estreitar a cooperação maríti-

ma luso-chinesa.

Por outro lado, a Hainan Airlines, a maior empresa aérea privada, com base

no aeroporto internacional de Haikou Meilan, foi a primeira a apostar nos

voos para Lisboa em parceria com a TAP. Estão assim reunidas as condições

para reforçar os laços turísticos entre os dois países, com a aproximação entre

os principais operadores chineses e portugueses neste quinto Congresso da

APAVT em Macau. ¶

“
//24 Novembro 2017

hsalvadorferreira@clix.pt / Humberto Ferreira

Opinião/turiscópio

A nova Rota da Seda China-Europa
interessa a Portugal

Da parte de Portugal há interesse em intervir nas negociações
internacionais do lançamento da nova Rota da Seda na versão OBOR,
pois os primeiros europeus a chegar à China para negociar com as
autoridades chinesas foram os portugueses entre 1415 e 1543, pelo que
merecemos destaque na versão contemporânea da cintura europeia da
Rota de Seda
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Viagem ao mundo
da operação
turística

A premissa era esta: discutir o futuro da dis-

tribuição em Portugal com os operadores

turísticos e com o seu parceiro comercial

mais importante, a TAP. Mas antes disso, a

conversa iniciou-se com as conclusões do

inquérito feito pelo Publituris emMaio deste

ano. Trouxemos para a mesa algumas con-

clusões. Na altura, mais de metade dos 16

operadores que responderam ao inquérito

afirmou que existem operadores a mais.

NunoMateus, director-geral da Solférias, é o

primeiro a comentar. Para o responsável,

“não há operadores a mais”, mas reconhece

que o mercado “não tem a dimensão que

todos gostaríamos que tivesse”. “Tem de

haver um equilíbrio entre a oferta e a procu-

ra. Quando se começa uma empresa de raíz,

temos de tentar ser diferentes, para que pos-

samos conquistar cada um de nós a sua

O Publituris reuniu quatro
operadores turísticos
portugueses e o director de
vendas da TAP para Portugal,
Paulo Henrique Salles Cunha,
para discutir o estado do
sector no País. Falou-se de
concorrência e transparência
entre operador e o canal de
distribuição e da relação
comercial com a companhia
aérea de bandeira.

>> Carina Monteiro * cmonteiro@publituris.pt Raquel Relvas Neto rneto@publituris.pt >> Fotos: Frame It

quota de mercado”, defende.

Por outro lado, o responsável da Solférias

introduz um novo elemento na discussão.

“Tendo em conta que o alvará português é o

mesmo para operadores e agências de via-

gens, a grande maioria das agências de via-

gens também faz a sua programação. Se fun-

cionássemos como em alguns países, em que

a agência só vende ao retalho e o operador só

vende à agência, penso que não teríamos

operadores a mais. Aliás, era um número até

relativamente equilibrado. O problema,

neste momento, é que os operadores ven-

dem às agências e as agências vendem ao

público e programam”, alerta.

Questionado se devia haver uma revisão da

lei, Nuno Mateus não acredita que seja

possível. “Mas se me perguntam se gostava

que houvesse uma revisão, claro que sim”,

responde.

>> O encontro promovido pelo Publituris decorreu
no recém aberto Iberostar Lisboa
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José Manuel Antunes, director-geral do

operador Sonhando é peremptório ao

afirmar que existem operadores a mais.

“Há operadores a mais. Aliás, quando se

formou o capítulo dos operadores na

APAVT, fiquei espantado, porque desco-

bri que eram o triplo daqueles que sabia

que existiam”, afirma. No entanto, ressal-

va, “operadores a sério em Portugal, com

esta prática, função e dimensão, existem

uns oito ou nove”.

O responsável da Sonhando recorda que,

até aos anos 80, a lei dividia “claramente”

o que eram operadores e não operadores.

Na altura, José Manuel Antunes era

director-geral do operador turístico Club

Vip. Afirma que o operador mantinha

“sempre a fidelidade de vender directa-

mente e exclusivamente às agências de

viagens”. “Nós e a Mapa Mundo, mas

havia um operador, que era o nosso

maior concorrente, que não tinha essa

prática, que era o Club 1840. Na altura,

na discussão pública da lei opusemo-

nos”, conta. “É lamentável, porque agora

estamos a assistir a um novo ataque de

alguns operadores turísticos espanhóis,

nomeadamente o Grupo Barceló, que já

está a vender directamente ao público,

através da Jolidey (…). Os operadores

que conservam esta política de vender

apenas aos agentes, e somos alguns, não

muitos, deparamo-nos com essa dificul-

dade”, defende.

O director-geral da Exoticoonline,

Miguel Ferreira, fala novamente em

dimensão para justificar a presença de

operadores a mais nomercado. “Se há ou

não demasiados operadores, tudo

depende da dimensão do mercado. Se

olharmos para o nosso mercado: temos

um milhão de viajantes, é óbvio que

temos muitas agências e muito operado-

res, comparativamente a outros merca-

dos”, refere. Relativamente à lei que per-

mite que agências e operadores tenham o

mesmo alvará, o responsável concorda

que, à semelhança do que acontece nou-

tros países, deveria existir o alvará de

operador e o alvará de agência. “O opera-

dor se vender uma viagem a um amigo,

por exemplo, é crucificado, mas quando

a agência faz o papel do operador e con-

corre com o operador, já não é crucifica-

da, ou seja, há dois pesos e duasmedidas,

dependendo do ponto de vista de cada

um. O que leva a crer que os operadores,

não é o nosso caso, abram agências de

viagens encapotadas ou comprem redes

de agências para depois poder escoar o

seu produto”, refere. “É verdade que os

espanhóis estão a fazê-lo, mas se calhar

há portugueses que já o fazem e ninguém

sabe”, questiona.

O director de operações da Soltrópico,

Fernando Bandrés, começa por fazer

uma ressalva. “A Soltrópico tem uma

rede de agências de viagens no grupo e

eu venho de um operador espanhol que

tinha agências de viagens próprias”. O

director de operações considera que em

algumas empresas com dimensão, devi-

do ao facto de quererem estar em ambos

os lados do negócio, “vamos ter que lidar

sempre com estruturas com presença no

sector grossista e no retalho”. “A diferen-

ça está no respeito que essas empresas

têm tanto pelo canal de distribuição,

como pela parte da operação turística.

Nos 18 anos que estive na Globalia em

Portugal, apesar de termos a rede Hal-

con, nunca tiveram condições preferen-

ciais face ao resto do mercado. Encontrei

essa mesma política no grupo Newtour.

Apesar de estarmos inseridos num

grupo, cada umde nós temos seus objec-

tivos”, constata.

Fernando Bandrés concorda que “a

nível de alvará, deveria haver uma dis-

tinção entre operadores e retalho”.

Miguel Ferreira acrescenta ainda que, se

há uma agência que faz o trabalho do

operador turístico, “é preciso ver que

seguro de responsabilidade civil essa

agência tem, porque se acontece um

problema, como é que os clientes estão

seguros”, questiona.

VENDADIRECTAAOPÚBLICO?

Se a lei permite que agências façam pro-

gramação, do lado contrário, estarão os

operadores a pensar em vender directa-

mente ao cliente? Mais uma vez, recor-

rendo ao inquérito realizado, mais de

metade dos operadores considerou, em

Maio deste ano, pouco provável vender

directamente ao cliente. Apesar disso,

Nuno Mateus lembra que “não há impe-

dimento do operador vender directa-

mente ao público”, mas, na sua opinião,

se o fizer, “deve assumi-lo”. “A Solférias

não vai vender directamente ao público,

mas se vendesse, legalmente pode. No

fundo, é uma questão de sermos transpa-

rentes para o mercado. Penso é que não

se deve vender a mensagem que só se

vende dentro de casa, quando sabemos

que não é verdade”, refere.

Embora não seja operador, o director de

vendas da TAP para Portugal, Paulo

Henrique Salles Cunha dá a sua opinião:

“Mais do que a questão moral, existem

dois aspectos importantes: perceber se o

operador quer fazer isso como negócio e,

se quer vender ao público, que o faça cla-

ramente e assuma. Como companhia

aérea, concordo com a opinião do Fer-

nando Bandrés, posso vender ao público,

desde que nas mesmas condições. Mas

para vender ao público tenho que pensar

que tenho de ter uma estrutura. É uma

questão de escolha. Se vou vender ao

>> Nuno Mateus,
director-geral da Solférias

>> Miguel Ferreira,
director geral da Exoticoonline

/
“Se há ou não demasiados operadores, tudo
depende da dimensão do mercado. Se olharmos
para o nosso mercado: temos um milhão de
viajantes, é óbvio que temos muitas agências
e muito operadores, comparativamente
a outros mercados”, Miguel Ferreira
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público, tenho de fazê-lo bem feito e sem

competir com o meu principal distribui-

dor, que é a agência de viagem”, defende.

Para o director de vendas da TAP, o mer-

cado está a evoluir para um caminho em

que “já não há mais espaço para esta dis-

cussão, a discussão vai ser muito mais ao

nível profissional. Posso estar errado,

mas penso que vai ser muito difícil daqui

a uns anos legislar sobre isso, basta olhar

para as companhias aéreas”. Este é extac-

tamente omesmo ponto queMiguel Fer-

reira foca. “As companhias aéreas, quer

queiramos ou não, sendo positivo ou

não, são o motor do Turismo, ou seja,

elas já começaram isto há dez, doze anos.

São situações que daqui a dez anos pro-

vavelmente a tour operação estará a vivê-

las”, refere, dando o exemplo: “O bicho

papão da internet deixou de o ser e pas-

sou a ser uma ferramenta fundamental

nos dias de hoje”.

Já Fernando Bandrés perspectiva que a

venda directa venha a ser um processo

natural. “Se olharmos para mercados

mais maduros, é algo que já está a acon-

tecer. Cada vez mais, vamos ter que

estar numa distribuição multicanal:

distribuição directa, online, física. Nós

operadores também não podemos

fechar os olhos ao que está a acontecer

no mercado. A geração millennial tem

hábitos de compra completamente dife-

rentes desta geração com que trabalha-

mos hoje. Mais tarde ou mais cedo este

modelo de negócio vai implementar-se

nas empresas em Portugal, é uma opi-

nião pessoal, nunca falei deste assunto

da venda directa na Soltrópico”, adian-

ta. O responsável da Soltrópico acres-

centa ainda: “Se nesta distribuição mul-

ticanal todos tentarmos respeitar as

regras do jogo, penso que, tanto nós

como o retalho, vamos ter de nos adap-

tar a novas formas de comercialização”.

No Brasil, país onde José Manuel Antu-

nes foi responsável por um operador

durante quatro anos, “é comum a esma-

gadora maioria dos operadores vende-

rem também directamente ao público”,

afirma o director-geral da Sonhando. É o

caso da CVC, um dos maiores operado-

res da América Latina, que tem a sua

própria rede de agências de viagens,

inclusive em franchising. “Aqui temos

esse prurido. Durante muito tempo

houve esse respeito. Os grandes operado-

res no mercado estavam ligados às agên-

cias, o Club Vip era da Wagonlit e Meliá,

a Mapa Mundo era do Grupo Top Tours

e o Club 1840 era da Abreu. Havia que

demonstrar ao resto do universo das

agências de viagens que éramos neutros e

que não dávamos melhores condições

aos nossos próprios sócios”.

Em suma, o responsável considera que o

problema está “em fazer regras diferen-

ciadas e não em vender ao público”. Ape-

sar de não tencionar fazer vendas direc-

tas, José Manuel Esteves faz um alerta

para a possibilidade de haver profundas

alterações nesta relação. “A pressão que

as redes e os agrupamentos de agências

de viagens fazem sobre os operadores

para o aumento de comissões, pode levar

a que, a médio prazo, os operadores

tenham necessidade de arranjar os seus

próprios canais de venda, nomeadamen-

te electrónicos, que são mais baratos, do

que montar uma rede física de agências

de viagens. Há uma pressão contínua

para que os operadores aumentem a

margem, mas os operadores não conse-

guem aumentar esse ‘markup’ que põem

sobre os produtos, porque perdem com-

petitividade nos preços e capacidade de

venda”, conclui.

Fernando Bandrés traz para o debate o

custo da distribuição. “Olhando para

outros mercados, apesar de existir uma

venda directa da tour operação, sobretu-

do online, pelo que sei, o posicionamen-

to dessa marca no mercado perante o

consumidor final também tem um custo

muito elevado. Penso que, no futuro, será

uma evolução natural do negócio, mas

também não sei até que ponto isso nos

vai aliviar a pressão que temos no custo

da distribuição”, questiona.

Estarão os operadores a dar comissões a

mais aos agentes, quando estes, por sua

vez, dão descontos aos clientes? “As redes

de distribuição quando se sentam con-

nosco já vêm pedir o céu, no dia a seguir

o céu já não chega, já querem a lua e o

sol. Querem tudo. Ao longo do ano ainda

nos vêm pedir mais coisas. Por vezes,

para acompanhar amatemática de ‘nues-

tros hermanos’, que parece que é diferen-

te da nossa, temos de entrar em ‘break-

even’ zero. Quem é que está a beneficiar

com isto tudo? É o cliente final que tem

descontos. Chega-se a uma conclusão: se

calhar estamos a dar comissões amais, se

o cliente pode ter descontos entremédias

de 5% e 7%. Quando ouvimos que as

rentabilidades médias das redes das

agências anda na fasquia dos 9% e 11%.

Então chego à conclusão que estou a dar

comissões amais”, refereMiguel Ferreira.

SECTORCORPORATIVO?

É este ou não um sector corporativo,

tanto ao nível da entrada de novos

‘players’ no mercado como ao nível da

entrada de outros ‘players’ em destinos-

chave para determinados operadores?

Foi esta a questão colocada em seguida.

Nuno Mateus rejeita que este seja um

sector corporativo, “pelo contrário, um

investidor olha para o Turismo e pergun-

ta duas vezes se vale a pena arriscar na

operação ou nas agências de viagens.

Quando temos o mercado que temos

com os turistas que temos, onde é que

entram mais operadores?”, questiona.

TambémMiguel Ferreira devolve a ques-

tão, “à excepção dos fundos, quem mais

investe no Turismo?”.

José Manuel Antunes considera que a

afirmação de que este é um sector corpo-

rativo “não corresponde à realidade”,

referindo o exemplo: “Há dois anos, a

Jolidey entrou em Portugal e hoje domi-

na uma boa parte do mercado, fazendo

/“Tendo em conta que o alvará português é o mesmo para operadores
e agências de viagens, a grande maioria das agências de viagens também faz
a sua programação. Se funcionássemos como em alguns países, em que a agência
só vende ao retalho e o operador só vende à agência, penso que não teríamos
operadores a mais”, Nuno Mateus
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uma política de agressividade em relação

aos preços e às ofertas, etc”.

No entanto, o responsável da Sonhando

reconhece que existem “alguns quintais

de operadores”. “Sem qualquer tipo de

provocação à Soltrópico e à Solférias, que

estão aqui nesta mesa, Cabo Verde é um

quintal da Solférias e da Soltrópico. A

questão é que, quando outros tentam

entrar, não conseguem entrar bem. Mas

podem fazê-lo. Ainda no ano passado,

outros dois operadores tentaram entrar e

deram-se mal. Deram-se mal, porque a

grande experiência, a grande quantidade

de contratação e a grande ligação ao des-

tino destes dois operadores que há vários

anos andam a produzir para lá, leva-os a

que tenham outra capacidade de organi-

zar as viagens para lá”, defende. “O facto

de ser difícil a operadores novos, ou até

mesmo àqueles que já estão no mercado,

entrarem em destinos que tradicional-

mente são vendidos por outros, poderá

falar-se em corporativismo, mas é um

corporativismo assumido globalmente

pelo mercado. Ninguém se junta para

não deixar os outros entrar. Dou dois

exemplos claros: a Jolidey que entrou

com uma política que não me agrada,

mas teve sucesso, avançou no mercado e

ganhou uma faixa de mercado bastante

razoável e ao mesmo tempo a Schultz,

que fez um esforço de entrada no País e

não sei se vendeu alguma viagem”. “Julgo

que mais do que a questão do corporati-

vismo, é mais competência de quem cá

está há muitos anos e alguma incompe-

tência de quem tentou entrar”, remata.

Na opinião de Fernando Bandrés, o mer-

cado português, “precisamente pelo seu

tamanho, é um mercado muito sensível”.

Admite, contudo, “quando algum outro

operador entra em algum ‘quintal’ de um

destino que trabalho, a minha principal

preocupação é óbvia: hámais concorrên-

cia, vamos ter maior dificuldade em

escoar o produto”. Mas desdramatiza:

“Isso faz parte do negócio, temos de acei-

tar e lidar com isso, apesar de complicar

mais o nosso dia-a-dia”. A verdadeira

preocupação do director de operações da

Soltrópico reside no facto de existir des-

tabilização do mercado e explica porquê:

“O que nos preocupa a todos é que, por

querer posicionar-se nesse determinado

‘quintal’, se entre numa política de guerra

de preços que no final o único beneficia-

do é o consumidor. Se falamos de corpo-

rativismo nesse sentido, penso que existe

sim essa preocupação da entrada de

novos ‘players’ para não destabilizar o

mercado”.

RELAÇÃOCOMERCIAL COMATAP

O debate passa a ser centrado na relação

comercial dos operadores turísticos com

a TAP, e o director de vendas da compa-

nhia é o primeiro a intervir para respon-

der à questão de qual é a importância da

distribuição para a TAP. ”Sempre foi e

continuará a ser alta”, começa por dizer.

Apesar de ser um mercado novo, - o res-

ponsável assumiu o cargo este ano,

depois de ter trabalhado vários anos no

Brasil e em Espanha-, Paulo Henrique

Salles Cunha está surpreendido com “o

nível de profissionalismo” dos operado-

res em Portugal, que afirma ser “muito

elevado”. “Na pergunta anterior ia dar

uma resposta externa e isenta em relação

ao suposto corporativismo. Impressiona-

me a forma como os operadores aqui se

defendem, no bom sentido da palavra.

Ou seja, penso que é uma questão de

defesa e não de proibição ou evitar que

outros concorrentes entrem”.

Voltando à importância que a compa-

nhia dá a este canal e se as directrizes da

administração são para continuar a apos-

tar na distribuição, o responsável afirma

que sim, “não só no canal de operação,

mas no canal indirecto”. “Nos últimos

anos, assistimos a uma mudança radical

naquilo que são as formas de fazer negó-

cio. As companhias aéreas passaram a ser

vistas, eventualmente, como um inimigo.

E uma das coisas que estou a tentar tra-

zer para o mercado é o oposto. Temos a

consciência que, mesmo com as mudan-

ças na forma de fazer negócio e na tecno-

logia, que permite às companhias chegar

a um maior número de clientes, o nosso

intuito nunca foi, nem nunca vai ser,

abraçar o mercado inteiro, por uma

razão muito simples: é impossível”.

O responsável afirma que “cada vez mais

as companhias aéreas têm capacidade de

chegar a um público directo”. “Aquilo que

disse antes, relativamente aos operadores

é válido para mim. Defendi e continuo a

defender que, se quiser fazer um negócio

directo com o cliente, não o posso fazer

pela via de condições diferenciadas, só o

posso fazer pela via da decisão do pró-

prio cliente. Algo que posso afirmar com

alguma segurança é que a direcção de

vendas Portugal tem autonomia para

decidir como é que esta relação com o

mercado vai ser daqui para a frente”,

garante.

Mas estarão os operadores turísticos

demasiado dependentes da TAP? Para

Nuno Mateus, a resposta é simples:

“Sendo a companhia de bandeira, é ine-

vitável que a TAP seja a nossa companhia

número um, porque é a companhia com

mais voos à partida de Portugal. A TAP é

provavelmente a empresa mais impor-

tante de Portugal. Como todas as empre-

sas, há momentos em que temos discus-

sões com a TAP, porque temos pontos de

vista às vezes diferentes. É sem dúvida

nenhuma o nosso principal parceiro”.

José Manuel Antunes reforça a ideia que

a TAP é a empresa “mais importante de

Turismo em Portugal e se calhar do País”.

No entanto, alerta para o facto de existi-

rem alguns operadores cuja relação

comercial não passa necessariamente

pela TAP. “Penso que a companhia está

atenta a isso nos últimos dois anos e nós

temos vindo a fazer operações charter

>> José Manuel Antunes,
director-geral da Sonhando

>> Fernando Bandrés,
director de operações da Soltrópico
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com a TAP já em grande número. “Para

o Réveillon na Madeira, apesar da com-

panhia ter voos regulares e extra para o

destino, temos com a TAP oito charters,

exactamente no período de Fim-de-Ano.

Portanto, a TAP deu-nos preços razoá-

veis para competirmos com a própria

TAP, porque a companhia entendeu, e

bem, que existe essa complementaridade.

O melhor exemplo que podemos dar é a

nossa operação de Verão para Porto

Santo, em que a TAP tem o monopólio

para Porto Santo e tem o charter connos-

co também. Fazemos 34 charters para

Porto Santo com a TAP e, em 2018,

vamos repetir”, garante.

Paulo Henrique Salles Cunha dá outro

exemplo: a operação para Boavista, em

Cabo Verde. “A operação hoje existe em

função dos operadores, que tiveram a

capacidade de propôr e assumir o risco

de sustentar essa operação com a TAP e é

um caso de sucesso”.

Mas se em alguns destinos as relações

estão boas, outros há em que nem sem-

pre é assim. “Em alguns destinos, a TAP

não tem a abertura que pensamos que

poderia ter em relação aos operadores. O

exemplo mais claro é o Brasil, onde o

número de lugares que dá aos operadores

é manifestamente insuficiente. Até pelo

histórico, quando em 2009, se decidiu

alterar o esquema, é bom lembrar que os

operadores em conjunto tinham 11 char-

ters semanais para o Brasil e abdicaram

deles para apoiar a TAP e, aos poucos e

poucos, a TAP foi retirando espaço aos

operadores. Hoje emdia, a operação para

o Brasil é muito reduzida”, lembra José

Manuel Antunes.

Apesar de darem preferência à TAP, na

Solférias, “quando a companhia nos

fecha a porta, vamos à procura de alter-

nativas. O que está a acontecer é que há

cada vezmais companhias aéreas interes-

sadas no Brasil e há mais rotas para o

destino”, diz Nuno Mateus.

A ideia é complementada por Miguel

Ferreira. “Não só o Brasil, os EUA, em

que a TAP era dona e senhora do destino,

com voos do Porto e Lisboa para Nova

Iorque e depois Miami, e de repente

temos as companhias norte-americanas

a voar para cá”. Em relação à dependên-

cia, o operador considera que é de 50-50.

“O Paulo Henrique deu um exemplo da

Boavista, se não fossem dois operadores,

aquele voo morria. Há rotas em que a

TAP já não precisará dos operadores,

como é o caso Brasil, mas quando o balão

de oxigénio se esvaziar, se calhar vai vol-

tar a precisar”. A solução, na opinião do

responsável da Exoticoonline, é encon-

trar “um ponto de equilíbrio entre os

destinos”, porque quando a companhia

abre novos destinos e pede ajuda aos

operadores, em geral, os operadores

estão com a TAP. Nos destinos que estão

com ocupações elevadíssimas esquecem-

se que os operadores também ajudaram a

abrir e a sustentar esses destinos”.

Perante o que atrás foi dito, o director de

vendas da TAP para Portugal assume que

“um dos grandes desafios é aproximar o

máximo que puder todos os players

envolvidos”. “Quando um operador deci-

de fazer uma acção, é o responsável do

operador que decide, quando é uma

companhia aérea há muitos factores em

torno de uma decisão que têm de ser

considerados. (…) Tenho do lado de lá

aquilo que chamamos de Rede (departa-

mento que faz a gestão da ocupação e do

preço), que não é um ser vivo monstruo-

so. Nas três pontas, a visão que cada um

tem das outras duas é a pior possível. A

rede olhava para o departamento de ven-

das como o departamento na TAP onde

tudo podia ser feito. Os operadores

olham para a Rede como um monstro

que não deixa nada acontecer e nós olha-

mos para os operadores como aqueles

que só querem os preços baixos e

nenhum dos três tem razão, só que esse

paradigma tem de ser desmontado”,

defende.

Fernando Bandrés corrobora a opinião

dos restantes operadores: “A TAP é um

parceiro muito importante, mas é óbvio

que, quanto mais relações comerciais

temos, mais momentos de desencontro

vamos ter, porque muitas vezes os nos-

sos interesses não coincidem. A isso

acrescento uma nova realidade da TAP,

à qual a própria companhia se está a

adaptar”. O mais importante, refere o

director de operações da Soltrópico, é “a

vontade de dialogar e chegar a bom

porto nas negociações”, algo que tem

acontecido. “Nesse sentido, e agora falo

do mercado espanhol, nunca tinha visto

uma proximidade tão grande de uma

companhia de bandeira com o sector da

operação turística”.

COMO MELHORAR A RELAÇÃO

COMERCIAL COMATAP?

A opinião é unânime: mais do que

melhorar a relação comercial com a TAP,

há em primeiro lugar um aspecto que

está a limitar, tanto trabalho da TAP,

como o dos operadores, que se chama

aeroporto de Lisboa. “Neste momento,

estamos a debater-nos com uma dificul-

dade tremenda do aeroporto de Lisboa,

começa por dizer Nuno Mateus. “Temos

praticamente todas as operações pedidas

para o próximo Verão, nunca tínhamos

pedido com tanta antecedência e,mesmo

assim, estamos expectantes se confir-

mam ou não”, afirma o responsável da

Solférias. “Para todos podermos aumen-

tar o negócio, e a TAP também, há uma

estrutura que nos está a faltar e isso ine-

vitavelmente vai prejudicar o sector e o

País. Neste momento há muitas limita-

ções às quais nem nós, nem a TAP con-

segue responder. Se me perguntarem

neste momento o que é mais importante,

é o aumento do aeroporto de Lisboa”,

defende.

Por ser uma aposta dos operadores ou

por força deste estrangulamento em Lis-

boa, a verdade é que nunca houve tanta

operação do Porto como este ano, confir-

mam os operadores.

Quanto ao que pode ser feito para

melhorar as relações comerciais com a

TAP, NunoMateus começa por fazer um

balanço do Verão, revelando que, com a

companhia aérea não existiram pratica-

mente problemas. “Esta operação de

2017 foi a que teve mais operações char-

ters com a TAP e houve um caso pontual

em dezenas de charters. O Verão correu

bem”. A maior crítica que o responsável

faz à TAP tem a ver com o tempo de res-

posta. “Qualquer decisão ou qualquer

resposta que o Paulo dê como director de

vendas da TAP, tem vários pareceres que

têm de ser respeitados porque amáquina

é muito grande. Enquanto nós, como

empresas mais pequenas, apesar de tam-

bém termos de pedir autorizações, é

muito mais fácil, do que no caso de uma

companhia aérea. Esse atraso na resposta

é que às vezes nos dificulta a vida”.

Para Paulo Henrique Salles Cunha, “esta

é uma relação em que sempre vai haver

atritos, mas não são atritos maus. Tenho

experiência em três mercados no Brasil,

este é o primeiro mercado em que o diá-

logo é tão profícuo”. O que é que pode

melhorar? “Na relação comercial não

vejo grandes pontos de melhoria, nós

dialogamos bem, mesmo quando temos

de discutir, discutimos. Mas conceptual-

mente o que pode melhorar é a percep-

ção do mercado que a operação tem um

valor, uma responsabilidade por detrás

do que está a ser oferecido que tem de ser

reconhecido”, refere o responsável da

companhia.

Miguel Ferreira também afirma que difi-

cilmente operadores e companhia aérea

estarão sempre de acordo e relembra que

>> Paulo Henrique Salles Cunha,
director de vendas da TAP para Portugal

/
“A pressão que as redes e os agrupamentos
de agências de viagens fazem sobre os operadores
para o aumento de comissões, pode levar a que,
a médio prazo, os operadores tenham necessidade
de arranjar os seus próprios canais de venda”,
José Manuel Antunes
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“passámos a ter outra TAP, houve uma

transformação da companhia, nós somos

animais de hábitos e por natureza avessos

à mudança. Quando estamos na nossa

zona de conforto, não queremos sair.

Quando nos impõem mudanças muito

bruscas, é legítimo que exista algum con-

fronto, mas dizemos o que pensamos,

expomos os problemas e tentamos che-

gar a um equilíbrio”, contata.

O diálogo é a premissa usada por todos

e Nuno Mateus até dá o exemplo: “Esti-

vemos na WTM, em Londres, e houve

muitas reuniões com fornecedores que

fizemos em conjunto com outros ope-

radores, porque temos várias parcerias.

A verdade é que discutimos abertamen-

te os problemas com os fornecedores, o

que eles nos dizem é que não conhecem

nenhummercado onde dois operadores

vão discutir questões que são pertinen-

tes para o destino. Nos últimos dois,

três anos houve uma grande evolução

ao nível da partilha de operações, até

porque o nosso mercado é pequeno”,

conclui.

NOVADIRECTIVA

É talvez a questão que mais se fala hoje

em dia no sector distribuição, mas há

muito tempo que os operadores olham

para a Nova Directiva das Viagens

Organizadas. “Andamos a falar da Nova

Directiva há algum tempo e é algo que

nos preocupa bastante. O que está em

causa, no fundo, é o aumento da nossa

responsabilidade e isso é inevitável”,

afirma Nuno Mateus. O responsável da

Solférias e também do Capítulo dos

Operadores da Associação Portuguesa

das Agências de Viagens e Turismo

(APAVT) destaca “a forma exemplar”

como os operadores turísticos encon-

tram soluções para se defenderem em

relação a futuros problemas. “A lei, se

for promulgada, entrará em vigor no dia

1 de Junho de 2018. Quatro operadores

[Exoticoonline, Sólferias, Soltrópico e

Sonhando] aderiram ao Seguro por

Motivos de Força Maior em Dezembro

de 2016. Até aí nos destacamos de

outros mercados”, refere o responsável.

Nuno Mateus recorda ainda que, antes

desta decisão de aderir a este seguro, os

operadores depararam-se com a greve

de segurança nos aeroportos portugue-

ses em Agosto de 2016, que teve um

impacto de meio milhão de euros. “Nós

reembolsámos os clientes e não tínha-

mos que o fazer. Fizemo-lo na expecta-

tiva que o mercado entendesse que exis-

te uma diferença em reservar connosco

ou directamente num site em qualquer

parte do mundo”, defende.

Ainda em relação à nova directiva,

Nuno Mateus afirma que estão prepara-

dos para a sua transposição, mas alerta

para a necessidade de todos os ‘players’

do mercado estarem atentos. “Muitas

vezes quando lançamos os programas,

as pessoas só comparam o preço, e não

comparam que há operadores que gas-

tam uma fortuna em ter cláusulas que

defendam os passageiros de todos os

imprevistos”. O director-geral da Solfé-

rias volta ao início da conversa: “A lei

permite que todos façam a sua progra-

mação. Sabemos que pormuito que pas-

semos a mensagem de que a lei vai

entrar em vigor no próximo ano, vai

haver sempre pessoas distraídas que não

se aperceberam disto. A verdade é que

não sou obrigado a ter um seguro, mas

sou obrigado a reembolsar o cliente. Se

tiver capacidade financeira, posso fazê-

lo, acho que nenhum de nós a tem”.

Miguel Ferreira destaca que, pela pri-

meira vez, a lei é transversal a todos os

países da União Europeia. “O que se

passou com a última lei comunitária é

que, enquanto Espanha não a transcre-

veu na totalidade, Portugal quis ser um

dos primeiros países a transcrever e fez

um ‘copy’ e ‘paste’ da lei”. “Desta vez

parece que não, há uma transcrição para

todos e isso significa que nos põe em pé

de igualdade com outros mercados.” O

responsável da Exoticoonline acrescenta

ainda que “há dois anos que têm havido

reuniões no Capítulo de Operadores na

APAVT para acautelar esta questão, ao

ponto de nós os quatro estarmos prepa-

rados caso a lei entre em vigor amanhã”.

José Manuel Antunes comenta: “Se isto é

corporativismo, é um corporativismo

positivo. Temos uma tradição em Portu-

gal, desde a década de 90, de fazermos

‘pools’ de operadores. Quero enaltecer

o Capítulo de Operadores da APAVT

que sempre existiu, mas era completa-

mente amorfo. Desde que está cá o

Nuno Mateus, que as coisas mudaram.

Temos um grupo solidário, activo, que

dá também confiança aos pequenos

operadores”. ¶

*Agradecimentos aoHotel Iberostar Lisboa

/
A TAP é um parceiro muito importante, mas é óbvio
que, quanto mais relações comerciais temos, mais
momentos de desencontro vamos ter, porque muitas
vezes os nossos interesses não coincidem. A isso
acrescento uma nova realidade da TAP, à qual a própria
companhia se está a adaptar”, Fernando Bandrés
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Destinos de Neve
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Destinos

Mercado chinês

Clima e gastronomia são os factores que

mais atraem os turistas chineses a

Portugal.

Cada vez mais , os destinos de neve

fazem parte do leque de férias dos

portugueses.

Reportagem

Rio de Janeiro e Búzios

A convite da Solférias fomos conhecer

estes dois destinos brasileiros.

Hotelaria

Luna Hotels & Resorts

A cadeia hoteleira portuguesa prevê três

novos investimentos no interior do País.

1354
27Outubro

2017

O estado do sector da distribuição turística, a concorrência
entre operadores e a relação comercial com a TAP foram

alguns dos temas do debate promovido pelo Publituris.
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TAP e
operadores:
Qual o
futuro?
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Portugal

Número de turistas 
chineses aumentou 
40% até Setembro
Nos primeiros nove meses 
do ano, destacou ontem 
a secretária de Estado 
do Turismo, Ana Mendes 
Godinho, houve um 
crescimento de 40% nos 
turistas chineses em Portugal 
(o que é comparável com 
18% de 2016). A secretária 
de Estado, que ontem esteve 
no congresso nacional da 
Associação Portuguesa 
das Agências de Viagens e 
Turismo (APAVT), que decorre 
esta semana em Macau, 
avançou que as receitas do 
turismo nacional cresceram 
19%, entre Janeiro e Setembro 
deste ano: já entraram 11.500 
milhões de euros para a 
economia portuguesa, mais 
do que nos 12 meses de 2015. 
O saldo da balança turística 
está positivo em 8300 milhões 
(mais 21,6%), disse. 
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"Precisamos de mudar a percepção de que o destino centro de Portugal foi todo
atingido"
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24 de Novembro de 2017, 7:51
 
Pedro Machado, presidente do turismo Centro de Portugal, afirma que a região mantém condições
para receber os turistas.
 
Foto
    
     
  
 
      Tomar é um dos destinos com património da Unesco
     Renato Cruz Santos
 
"Precisamos urgentemente de mudar a percepção de que o destino centro de Portugal foi todo
atingido" pelos incêndios "e que neste momento não reúne as condições de fruição turística", afirmou
aos jornalistas o presidente do turismo Centro de Portugal, Pedro Machado.
 
Presente no 43.º congresso da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT),
que se realiza em Macau, este responsável sublinhou que a região foi de facto atingida, mas continua
com "infra-estruturas , equipamentos, produtos e marcas em perfeitas condições para poder continuar
a afirmar-se como destino turístico".
   
       
      
      
      Número de turistas chineses aumentou 40% até Setembro
 
Assim, diz, a prioridade é "mudar a percepção de que o destino deixou de reunir condições para
receber os turistas". Para passar essa mensagem vai poder contar com o apoio da Bolsa de Turismo
de Lisboa (BTL) uma vez que, conforme afirmou Fátima Vila Maior, directora de exposições na Feira
Internacional de Lisboa (onde se inclui a BTL), o destino convidado do evento vai ser o Centro do país.
"Houve um grande mediatismo" com a questão dos incêndios e a recuperação das zonas afectadas,
vincou, e a BTL ajudará a que "não seja apenas pontual". Com data marcada para Março, o impulso
surgirá mesmo antes das férias da Páscoa.
 
De acordo com Pedro Machado, a estratégia passa por "apostar numa diferenciação, na qual já
vínhamos a trabalhar", e que "não se confina a um ou dois produtos mais maduros". Se o turismo de
natureza foi afectado, aposta-se também no mar e no turismo de saúde e bem-estar - no ano que
vem vai receber a cimeira mundial da saúde, em Coimbra - bem como no aprofundamento do turismo
religioso.
 
Neste último caso, e ainda com os efeitos da visita do Papa - que se irão reflectir também em 2018 -,
há um maior interesse na herança judaica. Depois, há também os oito locais de património Unesco,
como Tomar, Alcobaça ou Batalha.
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Com uma estratégia mais focada em "experiências e produtos", diz Pedro Machado, o objectivo é
manter a tendência de crescimento a dois dígitos que a região Centro tem atravessado.
 
O jornalista viajou a convite da APAVT.
 
Luís Villalobos
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Agências de viagens geram mais de dois mil milhões de euros
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24 de Novembro de 2017, 13:15
 
Relatório feito pela sociedade Augusto Mateus e pela EY mostra que no ano passado o sector era
composto por 2.033 empresas no país
 
Foto
    
     
  
 
      Valor económico do sector da distribuição de viagens pode chegar a 3,24 mil milhões de euros
     PAULO PIMENTA / PUBLICO
 
As agências de viagens a operar em Portugal geraram um volume de negócios de 2,13 mil milhões de
euros no ano passado, de acordo com relatório elaborado pela Augusto Mateus & Associados e pela
EY.
 
Os dados foram apresentados esta sexta-feira em Macau, onde decorre o 43.º congresso nacional da
Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT).
 
Promovido por aquela associação sectorial e coordenado por Sandra Firmino, o documento, que se
debruça sobre o valor económico da distribuição turística em Portugal, mostra os grandes números do
sector que, em 2016, num contexto de crescimento, era composto por 2.033 empresas e emprego
quase dez mil pessoas.
 
Ao calcular o valor económico do sector da distribuição turística, chega-se a vários números, conforme
o universo abrangido, mas que na sua versão mais alargada chega aos 3,24 mil milhões de euros, ou
2,1% PIB. Isto em termos de contributo para a criação de riqueza, em termos de valor bruto
acrescentado (VAB) e abrangendo os impactos directos, indirectos, e induzidos, segundo o estudo.
 
O jornalista viajou a convite da APAVT.
 
Luís Villalobos
 
 

Página 594



Página 595



Página 596



Página 597



Página 598



Página 599



Página 600



Página 601



Página 602



A603

  
Renascença  	Meio: Renascença - Bola Branca
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24/11/2017

Benfica no congresso da APAVT

http://www.pt.cision.com/s/?l=db90ada

/

 
O Benfica quer atrair visitantes asiáticos em particular chineses por isso, mesmo o clube da Luz
mostra em Macau, na feira de Agentes de Viagens o que de melhor tem para oferecer.
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Incêndios: Turismo do Centro quer urgentemente mudar ideia de que destino foi todo
atingido
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Lusa24 Nov, 2017, 09:43 | Economia
 
O presidente do Turismo do Centro de Portugal considera urgente mudar a perceção de que o destino
foi todo atingido pelos incêndios e que não reúne condições para o usufruto turístico.
 
Num encontro com jornalistas à margem do 43.º Congresso Nacional da Associação Portuguesa das
Agências de Viagens e Turismo (APAVT), que decorre em Macau, no qual a diretora de área de feiras
da FIL e responsável pela BTL, Fátima Vila Maior, anunciou que o Centro será o "destino convidado" da
feira em 2018, Pedro Machado afirmou que é preciso "urgentemente mudar a perceção de que o
destino foi todo atingido e que, neste momento, não reúne condições para a fruição turística".
 
"A nossa primeira grande prioridade tem sido trabalharmos para mudarmos a perceção de que o
destino não deixou de reunir as condições para receber todos os turistas, nacionais e estrangeiros e,
portanto, queremos aproveitar muito essa mediatização que vai ocorrer por ocasião da BTL de 2018 e
dizer ao mercado nacional, em primeira instância, que o Centro de Portugal foi, de facto, atingido, mas
continua com infraestruturas, com equipamento, com oferta, com produto, com marcas que podem e
devem continuar a ser promovidos e que estão em perfeitas condições para poderem continuar a
afirmar-se como um destino turístico", disse Pedro Machado.
 
O presidente do Turismo do Centro de Portugal lembrou a importância que é para qualquer região, e
neste caso para o Centro em particular, a presença na BTL.
 
"Todos temos a preocupação de preparar anualmente a nossa presença, é a maior montra e o maior
evento que se faz de promoção enquanto feira a nível nacional e, portanto, é importante para
qualquer destino a presença na BTL", considerou.
 
Pedro Machado falou da aposta na diferenciação na qual vêm a trabalhar há alguns anos e que
considerou ser "por um lado, a marca, a diversidade, aquilo que diz respeito ao conjunto da oferta
integrada do Centro de Portugal que não se confina a um ou dois produtos turísticos mais maduros,
mas uma verdadeira panóplia de produtos turísticos que permitem chegar a vários públicos e a vários
mercados em simultâneo".
 
Afirmações com as quais Fátima Vila Maior concordou, já que quando fez o anúncio para a BTL afirmou
considerarem que o Centro de Portugal é um destino que "tem uma oferta enorme e muito
diversificada".
 
"Em 2018, o `destino convidado` da BTL vai ser o Centro de Portugal. Achamos que há um conjunto
de situações, que estão criadas este ano, para que no próximo ano faça todo o sentido que a escolha
tenha recaído sobre este destino", acrescentou.
 
"Numa primeira análise, infelizmente pelos desastres ambientais que ocorreram e, portanto, é um
destino que tem que ter uma capacidade muito grande de se renovar e nós acreditamos que sim. Já
foram dadas algumas provas, contudo, achamos que houve um grande mediatismo, e nós BTL
queremos que esse mediatismo não fique só pelos meses a seguir, mas que de alguma forma seja
transportado para o ano 2018", disse também, justificando a escolha.
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Na quinta-feira, a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, disse, em Macau, que o
Turismo de Portugal vai ter também um programa de incentivos financeiros para a realização de
congressos nas zonas afetadas pelos incêndios.
 
Também na quinta-feira, o presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira, disse, no discurso de abertura
do Congresso Nacional da APAVT, que a associação criou e custeou um `site` sobre o turismo do
Centro para ajudar à reconstrução daquele destino turístico afetado pelos incêndios.
 
"Do lado dos acontecimentos não desejados [em 2017], pela sua importância, não podemos deixar de
salientar a tragédia dos incêndios, que afetou tão dramaticamente as gentes da região do centro, o
nosso `destino preferido` [`recomendado` pela associação] de 2017", afirmou o presidente da
APAVT.
 
Acrescentou que a APAVT quer, por isso, estar ao lado da equipa do Turismo do Centro na
"reconstrução do destino".
 
"Sobretudo porque, sendo verdade que, depois da tragédia, houve, e ainda bem, um espaço de
solidariedade e ajuda, todos sabemos que espécie de solidão aí vem, quando as dificuldades
permanecerem, mas a atenção mediática desaparecer", afirmou.
 
Por esta e "todas" as razões, Pedro Costa Ferreira anunciou que a APAVT vai ter, então, "à disposição
do turismo do centro, o site `O Centro das atenções`, que será colocado online a todo o momento" e
que, segundo o mesmo, cumpre uma promessa realizada num primeiro encontro com os agentes do
setor da região após "a primeira tragédia".
 
O responsável garantiu ainda que o `site` estará vivo "ao longo de, pelo menos, todo o próximo ano",
chamando a atenção para "todas as oportunidades que se mantêm inalteradas, na região".
 
"A APAVT custeou integralmente este site e custeará integralmente a sua dinamização, na convicção
profunda de que o que o centro mais precisa é que os seus parceiros repitam até à exaustão, que a
melhor maneira de ajudar é irmos passar férias, e fazermos reuniões corporativas, naquela região do
país", reforçou.
 
As centenas de incêndios que deflagraram no dia 15 de outubro, o pior dia de fogos do ano segundo
as autoridades, provocaram 45 mortos e cerca de 70 feridos, perto de uma dezena dos quais graves.
 
Os fogos obrigaram a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas
de estradas, sobretudo nas regiões Norte e Centro.
 
Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos em Portugal, depois de Pedrógão
Grande, em junho deste ano, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou, segundo a
contabilização oficial, 64 mortos e mais de 250 feridos. Registou-se ainda a morte de uma mulher que
foi atropelada quando fugia deste fogo.
 
2017-11-24T09:43:41+00:00
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Bolsa de Turismo de Lisboa elege Centro de Portugal como `destino convidado` em
2018
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A BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa elegeu o Centro de Portugal como `destino convidado` em 2018,
anunciou hoje em Macau a diretora de área de feiras da FIL e responsável pela BTL, Fátima Vila Maior.
 
"Em 2018, o destino convidado da BTL vai ser o Centro de Portugal. Achamos que há um conjunto de
situações, que estão criadas este ano, para que no próximo ano faça todo o sentido que a escolha
tenha recaído sobre este destino".
 
A responsável falava aos jornalistas portugueses à margem do 43.º Congresso Nacional da Associação
Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), que decorre em Macau.
 
"Numa primeira análise, infelizmente pelos desastres ambientais que ocorreram e, portanto, é um
destino que tem que ter uma capacidade muito grande de se renovar e nós acreditamos que sim. Já
foram dadas algumas provas, contudo, achamos que houve um grande mediatismo, e nós BTL
queremos que esse mediatismo não fique só pelos meses a seguir, mas que de alguma forma seja
transportado para o ano 2018", disse, justificando a escolha.
 
Fátima Vila Maior acrescentou que "há muito trabalho a fazer e, portanto, é uma coisa que não pode
ser pontualmente nestes meses imediatamente a seguir".
 
Por outro lado, disse, o centro é um destino que tem uma oferta enorme e muito diversificada.
 
"Independentemente da excelente oferta de outros destinos, podemos dizer que, se calhar, o Centro
de Portugal é aquele que tem uma maior oferta e, portanto, nunca se esgota e o nosso objetivo é que,
enquanto destino convidado da BTL, não se esgote em mais publicidade na feira, em se poder ver na
entrada da feira uma menção ao Centro, mas queremos também que esse posicionamento extravase a
feira e se veja na cidade de Lisboa por ocasião da BTL o destino. Que Lisboa viva o destino do Centro,
que na semana na BTL, no mês de março, que é o mês que antecede a Páscoa, queremos potenciar",
sublinhou.
 
A responsável pela BTL acredita que, tal como o Centro tem vindo a fazer, "tendo umas ideias
fantásticas", vai, "com certeza, também aproveitar esta oportunidade".
 
Na quinta-feira, a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, disse, em Macau, que o
Turismo de Portugal vai ter também um programa de incentivos financeiros para a realização de
congressos nas zonas afetadas pelos incêndios.
 
Também na quinta-feira, o presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira, disse, no discurso de abertura
do Congresso Nacional da APAVT, que a associação criou e custeou um `site` sobre o turismo do
Centro para ajudar à reconstrução daquele destino turístico afetado pelos incêndios.
 
"Do lado dos acontecimentos não desejados, pela sua importância, não podemos deixar de salientar a
tragédia dos incêndios, que afetou tão dramaticamente as gentes da região do centro, o nosso
`destino preferido` [`recomendado` pela associação] de 2017", afirmou o presidente da APAVT.
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Acrescentou que a APAVT quer, por isso, estar ao lado da equipa do Turismo do Centro na
"reconstrução do destino".
 
"Sobretudo porque, sendo verdade que, depois da tragédia, houve, e ainda bem, um espaço de
solidariedade e ajuda, todos sabemos que espécie de solidão aí vem, quando as dificuldades
permanecerem, mas a atenção mediática desaparecer", afirmou.
 
Por esta e "todas" as razões, Pedro Costa Ferreira anunciou que a APAVT colocará, então, "à
disposição do turismo do centro, o `site` "O Centro das atenções", que será colocado online a todo o
momento" e que, segundo o mesmo, cumpre uma promessa realizada num primeiro encontro com os
agentes do setor da região após "a primeira tragédia".
 
O responsável garantiu ainda que o `site` estará vivo "ao longo de, pelo menos, todo o próximo ano",
chamando a atenção para "todas as oportunidades que se mantêm inalteradas, na região".
 
"A APAVT custeou integralmente este `site` e custeará integralmente a sua dinamização, na convicção
profunda de que o que o centro mais precisa é que os seus parceiros repitam até à exaustão, que a
melhor maneira de ajudar é irmos passar férias, e fazermos reuniões corporativas, naquela região do
país", reforçou.
 
As centenas de incêndios que deflagraram no dia 15 de outubro, o pior dia de fogos do ano segundo
as autoridades, provocaram 45 mortos e cerca de 70 feridos, perto de uma dezena dos quais graves.
 
Os fogos obrigaram a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas
de estradas, sobretudo nas regiões Norte e Centro.
 
Esta foi a segunda situação mais grave de incêndios com mortos em Portugal, depois de Pedrógão
Grande, em junho deste ano, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou, segundo a
contabilização oficial, 64 mortos e mais de 250 feridos. Registou-se ainda a morte de uma mulher que
foi atropelada quando fugia deste fogo.
 
2017-11-24T07:40:39+00:00
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Turismo do Centro espera continuar a crescer "acima dos 2 dígitos" em 2018
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O presidente do Turismo do Centro de Portugal, mostrou-se hoje confiante, em Macau, de que a
região vai continuar a crescer "acima dos dois dígitos" em 2018.
 
"Em 2017, os dados do INE [Instituto Nacional de Estatística] revelam que a região Centro foi a que
mais cresceu em percentagem nas dormidas e numa vantagem muito significativa, cerca de três vezes
mais do que cresce a média nacional", começou por afirmar, lembrando "que não é uma novidade".
 
Apontando os exemplos, segundo os mapas do INE de abril ou de maio de 2017, o Centro de Portugal
foi a região que mais cresceu comparativamente com todas as outras regiões e, inclusivamente, com
aquilo que foi o crescimento de Portugal.
 
"Há uma tendência de crescimento que se verifica", acrescentou num encontro com jornalistas à
margem do 43.º Congresso Nacional da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo
(APAVT), que decorre em Macau, no qual a diretora de área de feiras da FIL e responsável pela BTL -
Bolsa de Turismo de Lisboa, Fátima Vila Maior, anunciou que o Centro será o "destino convidado" da
feira em 2018.
 
"A nossa perspetiva é que em 2018 se vai confirmar esse crescimento (...). Acredito que em 2018 -
não sei se cresceremos na ordem dos 16 ou 16,5%, como até aqui -, mas, seguramente, acima dos
dois dígitos", afirmou Pedro Machado.
 
O responsável disse ainda que "se em maio havia a perspetiva de que esse crescimento se verificaria
não apenas pelo Centenário das Aparições, mas muito em particular pela presença do santo padre, os
dados de setembro vêm não confirmar essa perceção, mas aquela que temos de que o destino por ser
diverso, e particularmente para os mercados externos - que cresceram acima dos 28%, segundo o
INE, uma cifra muito significativa -, e o trabalho que estamos a fazer com os operadores
internacionais, a diversidade dos mercados, a nossa aposta já consolidada quer para o turismo
religioso quer para o mercado americano, quer para o mercado do Canadá, e o reforço da posição em
Israel fará com que, seguramente, tenhamos em 2018 um crescimento consolidado", explicou.
 
O presidente do Turismo do Centro disse também que a região hoje acredita, ser cada vez mais
complementar às duas grandes áreas metropolitanas do país, Lisboa e Porto.
 
"Temos uma relação de grande proximidade, por força da geografia, com o aeroporto Sá Carneiro
[Porto] e com o `aeroporto da Portela` [Lisboa]. Somos cada vez mais uma região que está em
complementaridade com os destinos, estamos de alma e coração inclusivamente com o programa
`stopover`, é uma novidade sobretudo para finais de 2017 e 2018 - a região Centro não estava na
primeira linha em 2017 e vai estar sobretudo no caso de Sá Carneiro para destinos como Aveiro ou
Viseu. No caso de Lisboa, sobretudo, em toda a área Oeste até à região de Leiria", concluiu.
 
Em 14 de novembro, o INE indicava que em setembro houve um aumento de 16,2% no total de
dormidas em hotelaria na região Centro, em comparação com setembro de 2016. "Comparativamente,
no mesmo período em análise, o crescimento de dormidas no país foi de 5% - ou seja, a procura do
Centro de Portugal cresceu três vezes mais que a média nacional", lembrava o Centro de Portugal em
comunicado.
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As regiões que mais cresceram em setembro, depois do Centro de Portugal, foram os Açores
(+12,7%) e o Alentejo (+11,6%).
 
No 42.º Congresso Nacional da APAVT, para além do anúncio da BTL, têm sido divulgadas algumas
medidas de apoio à recuperação do Turismo do Centro, região de Portugal muito fustigada
recentemente pelos incêndios.
 
Na quinta-feira, a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, disse que o Turismo de
Portugal vai ter também um programa de incentivos financeiros para a realização de congressos nas
zonas afetadas pelos incêndios.
 
Já o presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira, anunciou que a associação criou e custeou um `site`
-- `O Centro das atenções` - sobre o turismo do Centro, que estará vivo "ao longo de, pelo menos,
todo o próximo ano", chamando a atenção para "todas as oportunidades que se mantêm inalteradas,
na região".
 
2017-11-24T10:16:01+00:00
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Centro de Portugal é o ´destino convidado´ da BTL em 2018
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A BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa elegeu o Centro de Portugal como 'destino convidado' em 2018,
anunciou hoje em Macau a directora de área de feiras da FIL e responsável pela BTL, Fátima Vila
Maior.
 
"Em 2018, o destino convidado da BTL vai ser o Centro de Portugal. Achamos que há um conjunto de
situações, que estão criadas este ano, para que no próximo ano faça todo o sentido que a escolha
tenha recaído sobre este destino".
 
A responsável falava aos jornalistas portugueses à margem do 43.º Congresso Nacional da Associação
Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), que decorre em Macau.
 
"Numa primeira análise, infelizmente pelos desastres ambientais que ocorreram e, portanto, é um
destino que tem que ter uma capacidade muito grande de se renovar e nós acreditamos que sim. Já
foram dadas algumas provas, contudo, achamos que houve um grande mediatismo, e nós BTL
queremos que esse mediatismo não fique só pelos meses a seguir, mas que de alguma forma seja
transportado para o ano 2018", disse, justificando a escolha.
 
Fátima Vila Maior acrescentou que "há muito trabalho a fazer e, portanto, é uma coisa que não pode
ser pontualmente nestes meses imediatamente a seguir".
 
Por outro lado, disse, o centro é um destino que tem uma oferta enorme e muito diversificada.
 
"Independentemente da excelente oferta de outros destinos, podemos dizer que, se calhar, o Centro
de Portugal é aquele que tem uma maior oferta e, portanto, nunca se esgota e o nosso objetivo é que,
enquanto destino convidado da BTL, não se esgote em mais publicidade na feira, em se poder ver na
entrada da feira uma menção ao Centro, mas queremos também que esse posicionamento extravase a
feira e se veja na cidade de Lisboa por ocasião da BTL o destino. Que Lisboa viva o destino do Centro,
que na semana na BTL, no mês de março, que é o mês que antecede a Páscoa, queremos potenciar",
sublinhou.
 
A responsável pela BTL acredita que, tal como o Centro tem vindo a fazer, "tendo umas ideias
fantásticas", vai, "com certeza, também aproveitar esta oportunidade".
 
Na quinta-feira, a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, disse, em Macau, que o
Turismo de Portugal vai ter também um programa de incentivos financeiros para a realização de
congressos nas zonas afetadas pelos incêndios. Também na quinta-feira, o presidente da APAVT,
Pedro Costa Ferreira, disse, no discurso de abertura do Congresso Nacional da APAVT, que a
associação criou e custeou um 'site' sobre o turismo do Centro para ajudar à reconstrução daquele
destino turístico afetado pelos incêndios.
 
08:03 24 novembro, 2017
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Sabemos bem que o argumento é a necessidade de cortes de custos, aponta Pedro Costa Ferreira a
propósito dos mais recentes desenvolvimentos da indústria aérea, concretamente, mas não apenas, a
instituição de taxas discriminatórias de reserva nos GDS`s, pelos gigantes da aviação.
 
Para o presidenta da APAVT, o mais relevante, neste tema, é perceber se o argumento é confirmado
pela realidade, ou se, muito pelo contrário, a realidade simplesmente atropela o argumento. E explica:
 
- O estudo mais recente publicado pela ECTAA e ETSA, dirigido por reputados economistas
especialistas na indústria aérea, conclui de forma muito clara que os custos da distribuição directa não
diminuem, com o incremento da quota de vendas directas, salientando que o referido estudo conclui
que, no caso de companhias aéreas regionais, como a SATA, ou nacionais mas com um home market
de diminuta dimensão, como é o caso da TAP, os custos da distribuição aumentam muito
consideravelmente, em cenário de eventual aumento da quota de vendas directas.
 
Mostrando-se preocupado caso a razão não seja a descida dos custos e se os prejudicados são, para
além da distribuição independente, as companhias aéreas menos fortes, o dirigente refere que isso faz
pensar que, através do movimento de consolidação da indústria aérea, se está perante a tentativa de
construção de um oligopólio bem definido.
 
Pedro Costa Ferreira afirma que se continua com um regulamento IATA que devia ser já uma peça de
museu, por total inadequação à realidade da relação económica existente entre as agências de
viagens e as companhias aéreas. E volta a mostrar a sua preocupação porque, para além de ser uma
peça de museu, parece que toda a alteração que é sugerida ou implementada significa retrocesso em
lugar de progresso.
 
- De facto, num mundo onde se assiste a uma revolução na área dos pagamentos, que sentido faz
impor um único modo de pagamento? E que grau de ridículo está subjacente à decisão de escolher um
único banco para receber os pagamentos ao BSP, por parte das agências de viagens portuguesas,
pasme-se, numa conta sediada na Alemanha?!!!.
 
No que concerne a este tema, chama a atenção para a situação do mercado nacional, que parece
estar perante um ataque à livre escolha do consumidor, que exige ataque à distribuição independente,
mas que afecta tanto a distribuição independente.
 
E conclui afirmando que em cima de todas esta evolução da indústria aérea, sponsorizados pela
intransigência habitual da IATA, muitos, os mesmos de sempre, afinal, já vão soprando que desta vez
é que é, desta vez é que a distribuição independente será afastada. Todavia, diz o presidente da
APAVT, tal não irá acontecer e os exemplos disso já foram dados.
 
Novembro 24, 2017
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Começando por recordar o Congresso da APAVT realizado em Macau há nove anos, a secretária de
Estado do Turismo afirmou que o regresso do congresso da APAVT a Macau é uma manifestação da
importância que Macau tem para Portugal e, ao mesmo tempo, a concretização de uma antiga
ambição: o ter um voo directo a ligar a China e Portugal.
 
- Um voo que cria condições para que Portugal seja a porta de entrada da China na Europa e a ponte
de ligação aos continentes americano e africano, disse Ana Mendes Godinho, acrescentando que o
mercado chinês está este ano a ter a maior dinâmica de sempre para Portugal, com um ritmo de
crescimento de 40%, tendo já superado em setembro o número total de turistas de 2016. Mas temos
ainda muito por crescer.
 
Comentando que há 500 anos, os Portugueses descobriram o mundo através dos oceanos, afirmou
que hoje Portugal está a ser descoberto. Por isso e muito mais, Portugal é um "case study" na Europa
e no mundo e os números ilustram a dinâmica do Turismo em Portugal.
 
No que concerne à receita, os últimos dados do Banco de Portugal, divulgados há uma semana,
indicam um crescimento de 19% nas receitas turísticas até setembro. Um valor recorde e até
setembro já superámos o valor total das receitas turísticas de 2015.
 
Ana Mendes Godinho destacou ainda que o Turismo está a crescer em todo o país. Centro de Portugal,
Açores e Alentejo estão a crescer mais de 15%, e a actividade turística está a alargar ao longo do ano,
com as maiores taxas de crescimento a acontecerem nos meses de época baixa.
 
A secretária de Estado disse ainda não só que o Governo e a SET estão a responder aos desafios que
identificámos como críticos, sendo evidente o reconhecimento internacional de Portugal, como
também recordou que o mesmo tem acontecido com os vários dossiers que foram apresentados pela
APAVT.
 
- Estamos neste momento a procurar com as Finanças a melhor forma de aplicar o regime do IVA nos
congressos e acabámos de fechar o projeto de diploma de transposição da diretiva das agências de
viagens.
 
Ana Mendes Godinho terminou a sua intervenção afirmando que o turismo tem de ser cada vez mais
um instrumento de valorização das pessoas e motor de coesão territorial e social em Portugal.
 
Novembro 24, 2017
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As oportunidades e os riscos que as tecnologias ditam marcaram o arranque do segundo dia do 43.º
Congresso da Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo (APAVT) que este ano se
realiza em Macau. Com uma certeza: "A tecnologia está a mudar o sector, com parte do seu valor a
ser dominado por máquinas e por empresas que nem estão no sector", referiu Pedro Amaral, professor
universitário que foi orador no primeiro painel.
 
Depois de um dia dedicado aos discursos oficiais e ao workshop de negócios Portugal-China que
promoveu o encontro entre o incoming português e o outgoing chinês, o segundo dia abriu com o
painel "Turismo - A transformação digital no caminho das oportunidades", que abordou o e-
Commerce, Big Data, IoT, Web 2.0 e Web 3.0 e Mobilidade. Foi uma sessão de trabalho para ajudar à
percepção de terminologias e, acima de tudo, "para saber até que ponto a transformação digital
constitui uma necessidade estratégica para as nossas empresas".
 
Perdo Amaral deixa claro que as plataformas são incontornáveis. Contudo levanta a questão: "Mas
substituem-nos ou complementam-nos? Criam valor e rentabilidade ou levam-nos o dinheiro?".
 
Hoje ainda há tempo para o painel "O papel do Turismo na reinvenção do crescimento económico em
Portugal" que terá como orador o ex-ministro e consultor Augusto Mateus.
 
O dia fecha com dois painéis. "Losing sight of Shore" é o tema do primeiro recordista Mundial da
travessia do Pacífico , Natalia Cohen, a garantir que "todos temos os nossos Oceanos para atravessar".
Uma sessão inspiradora "a procurar mais, fazer mais e ser mais". O segundo abordará "O valor
económico da Distribuição Turística em Portugal", tem a participação da economista Sandra Primitivo e
destina-se a mostrar o sector das Agências de Viagens, a sua dimensão e o valor acrescentado à
Economia Portuguesa, com base num inédito estudo da AMA - Augusto Mateus & Associados / Ernst &
Young.
 
O evento que tem como tema "Turismo: A Oriente, tudo de novo" decorre entre 23 e 27 de Novembro
e mobiliza 700 congressistas. Números que animam a APAVT. Trata-se de "uma representatividade de
agências de viagens que ultrapassa os resultados dos últimos 20 anos".
 
05:12 24 novembro, 2017
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O contributo de agências de viagens e operadores turísticos para a criação de riqueza nacional foi de
3.240 milhões de euros em 2016, um valor que representa 2,1% do PIB nacional.
 
Os números constam de um estudo sobre o valor da distribuição turística em Portugal encomendado
pela APAVT à EY e à Augusto Mateus e Associados, e foram revelados hoje pela economista Sandra
Primitivo, no 43.º Congresso Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo, que se
realiza em Macau.
 
O valor apurado engloba o negócio directo das mais de duas mil empresas de distribuição, o impacto
indirecto resultante do valor acrescentado e emprego gerado ao longo da cadeia de valor, não só nos
fornecedores directos mas também nas suas aquisições de bens e serviços e ainda o impacto induzido,
que representa as despesas dos trabalhadores directa e indirectamente ligados ao sector.
 
Também se sabe que o sector foi responsável por 82 mil postos de trabalho, que pagou 1,5 mil
milhões de euros em remunerações e que a "popularidade da marca Portugal" foi o factor que mais
contribui para a venda de viagens.
 
11:27 24 novembro, 2017
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A Madeira vai acolher a próxima Convenção Anual das Agencias de Viagens francesas, previsto para os
últimos meses de 2018. A decisão acaba de ser anunciada esta tarde, em Lille, durante a Assembleia
Geral da EDV - Entreprises du Voyages embora ao longo do dia, no 43.º congresso da APAVT que se
realiza em Macau, fosse tema de conversa.
 
A Associação de Promoção optou por aguardar a confirmação oficial e em comunicado refere que "a
Madeira entrou nesta competição com fortes destinos concorrentes, nomeadamente a Grécia mas
acabou por ser a escolhida, no reconhecimento de um trabalho de preparação conjunto entre a equipa
do Turismo de Portugal em Paris, a Secretaria Regional do Turismo e Cultura e a Associação de
Promoção da Madeira".
 
O Director Executivo da Associação de Promoção da Madeira, Roberto Santa Clara, realça a
importância da realização desta convenção anual na Madeira para cerca de 400 participantes. Reitera
que irá "contribuir para posicionar a Madeira no mercado francês, como um destino de ano inteiro,
evidenciando a oferta alargada de atividades e experiências únicas, com enfoque no Turismo ativo e
na componente de família".
 
Este evento, denominado Les Journées des Entrepreneurs du Voyage, alterna as suas edições entre
França e o estrangeiro. Este ano decorreu em Lille, no norte de França, entre 22 e 24 de Novembro e
em 2016 foi no Sri Lanka.
 
Criado em 1945, o organismo Les Entreprises du Voyages, representa 1346 empresas associadas,
entre outros, agencias de viagens, operadores turísticos e agências MI. Tem como principal objetivo
acompanhar e desenvolver as empresas ligadas ao sector das viagens. Tem ainda uma forte
componente formativa, dispondo de um centro de formação.
 
15:33 24 novembro, 2017
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Bolsa de Turismo de Lisboa elege Centro de Portugal como ´destino convidado´ em
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A BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa elegeu o Centro de Portugal como 'destino convidado' em 2018,
anunciou hoje em Macau a diretora de área de feiras da FIL e responsável pela BTL, Fátima Vila Maior
 
A BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa elegeu o Centro de Portugal como 'destino convidado' em 2018,
anunciou hoje em Macau a diretora de área de feiras da FIL e responsável pela BTL, Fátima Vila Maior.
 
"Em 2018, o destino convidado da BTL vai ser o Centro de Portugal. Achamos que há um conjunto de
situações, que estão criadas este ano, para que no próximo ano faça todo o sentido que a escolha
tenha recaído sobre este destino".
 
A responsável falava aos jornalistas portugueses à margem do 43.º Congresso Nacional da Associação
Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), que decorre em Macau.
 
"Numa primeira análise, infelizmente pelos desastres ambientais que ocorreram e, portanto, é um
destino que tem que ter uma capacidade muito grande de se renovar e nós acreditamos que sim. Já
foram dadas algumas provas, contudo, achamos que houve um grande mediatismo, e nós BTL
queremos que esse mediatismo não fique só pelos meses a seguir, mas que de alguma forma seja
transportado para o ano 2018", disse, justificando a escolha.
 
Fátima Vila Maior acrescentou que "há muito trabalho a fazer e, portanto, é uma coisa que não pode
ser pontualmente nestes meses imediatamente a seguir".
 
Por outro lado, disse, o centro é um destino que tem uma oferta enorme e muito diversificada.
 
"Independentemente da excelente oferta de outros destinos, podemos dizer que, se calhar, o Centro
de Portugal é aquele que tem uma maior oferta e, portanto, nunca se esgota e o nosso objetivo é que,
enquanto destino convidado da BTL, não se esgote em mais publicidade na feira, em se poder ver na
entrada da feira uma menção ao Centro, mas queremos também que esse posicionamento extravase a
feira e se veja na cidade de Lisboa por ocasião da BTL o destino. Que Lisboa viva o destino do Centro,
que na semana na BTL, no mês de março, que é o mês que antecede a Páscoa, queremos potenciar",
sublinhou.
 
A responsável pela BTL acredita que, tal como o Centro tem vindo a fazer, "tendo umas ideias
fantásticas", vai, "com certeza, também aproveitar esta oportunidade".
 
Na quinta-feira, a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, disse, em Macau, que o
Turismo de Portugal vai ter também um programa de incentivos financeiros para a realização de
congressos nas zonas afetadas pelos incêndios.
 
Também na quinta-feira, o presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira, disse, no discurso de abertura
do Congresso Nacional da APAVT, que a associação criou e custeou um 'site' sobre o turismo do
Centro para ajudar à reconstrução daquele destino turístico afetado pelos incêndios.
 
"Do lado dos acontecimentos não desejados, pela sua importância, não podemos deixar de salientar a
tragédia dos incêndios, que afetou tão dramaticamente as gentes da região do centro, o nosso
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'destino preferido' ['recomendado' pela associação] de 2017", afirmou o presidente da APAVT.
 
Acrescentou que a APAVT quer, por isso, estar ao lado da equipa do Turismo do Centro na
"reconstrução do destino".
 
"Sobretudo porque, sendo verdade que, depois da tragédia, houve, e ainda bem, um espaço de
solidariedade e ajuda, todos sabemos que espécie de solidão aí vem, quando as dificuldades
permanecerem, mas a atenção mediática desaparecer", afirmou.
 
Por esta e "todas" as razões, Pedro Costa Ferreira anunciou que a APAVT colocará, então, "à
disposição do turismo do centro, o 'site' "O Centro das atenções", que será colocado online a todo o
momento" e que, segundo o mesmo, cumpre uma promessa realizada num primeiro encontro com os
agentes do setor da região após "a primeira tragédia".
 
O responsável garantiu ainda que o 'site' estará vivo "ao longo de, pelo menos, todo o próximo ano",
chamando a atenção para "todas as oportunidades que se mantêm inalteradas, na região".
 
"A APAVT custeou integralmente este 'site' e custeará integralmente a sua dinamização, na convicção
profunda de que o que o centro mais precisa é que os seus parceiros repitam até à exaustão, que a
melhor maneira de ajudar é irmos passar férias, e fazermos reuniões corporativas, naquela região do
país", reforçou.
 
As centenas de incêndios que deflagraram no dia 15 de outubro, o pior dia de fogos do ano segundo
as autoridades, provocaram 45 mortos e cerca de 70 feridos, perto de uma dezena dos quais graves.
 
Os fogos obrigaram a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas
de estradas, sobretudo nas regiões Norte e Centro.
 
Esta foi a segunda situação mais grave de incêndios com mortos em Portugal, depois de Pedrógão
Grande, em junho deste ano, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou, segundo a
contabilização oficial, 64 mortos e mais de 250 feridos. Registou-se ainda a morte de uma mulher que
foi atropelada quando fugia deste fogo.
 
24.11.2017
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O presidente do Turismo do Centro de Portugal, mostrou-se hoje confiante, em Macau, de que a
região vai continuar a crescer "acima dos dois dígitos" em 2018
 
O presidente do Turismo do Centro de Portugal, mostrou-se hoje confiante, em Macau, de que a
região vai continuar a crescer "acima dos dois dígitos" em 2018.
 
"Em 2017, os dados do INE [Instituto Nacional de Estatística] revelam que a região Centro foi a que
mais cresceu em percentagem nas dormidas e numa vantagem muito significativa, cerca de três vezes
mais do que cresce a média nacional", começou por afirmar, lembrando "que não é uma novidade".
 
Apontando os exemplos, segundo os mapas do INE de abril ou de maio de 2017, o Centro de Portugal
foi a região que mais cresceu comparativamente com todas as outras regiões e, inclusivamente, com
aquilo que foi o crescimento de Portugal.
 
"Há uma tendência de crescimento que se verifica", acrescentou num encontro com jornalistas à
margem do 43.º Congresso Nacional da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo
(APAVT), que decorre em Macau, no qual a diretora de área de feiras da FIL e responsável pela BTL -
Bolsa de Turismo de Lisboa, Fátima Vila Maior, anunciou que o Centro será o "destino convidado" da
feira em 2018.
 
"A nossa perspetiva é que em 2018 se vai confirmar esse crescimento (.). Acredito que em 2018 - não
sei se cresceremos na ordem dos 16 ou 16,5%, como até aqui -, mas, seguramente, acima dos dois
dígitos", afirmou Pedro Machado.
 
O responsável disse ainda que "se em maio havia a perspetiva de que esse crescimento se verificaria
não apenas pelo Centenário das Aparições, mas muito em particular pela presença do santo padre, os
dados de setembro vêm não confirmar essa perceção, mas aquela que temos de que o destino por ser
diverso, e particularmente para os mercados externos - que cresceram acima dos 28%, segundo o
INE, uma cifra muito significativa -, e o trabalho que estamos a fazer com os operadores
internacionais, a diversidade dos mercados, a nossa aposta já consolidada quer para o turismo
religioso quer para o mercado americano, quer para o mercado do Canadá, e o reforço da posição em
Israel fará com que, seguramente, tenhamos em 2018 um crescimento consolidado", explicou.
 
O presidente do Turismo do Centro disse também que a região hoje acredita, ser cada vez mais
complementar às duas grandes áreas metropolitanas do país, Lisboa e Porto.
 
"Temos uma relação de grande proximidade, por força da geografia, com o aeroporto Sá Carneiro
[Porto] e com o 'aeroporto da Portela' [Lisboa]. Somos cada vez mais uma região que está em
complementaridade com os destinos, estamos de alma e coração inclusivamente com o programa
'stopover', é uma novidade sobretudo para finais de 2017 e 2018 - a região Centro não estava na
primeira linha em 2017 e vai estar sobretudo no caso de Sá Carneiro para destinos como Aveiro ou
Viseu. No caso de Lisboa, sobretudo, em toda a área Oeste até à região de Leiria", concluiu.
 
Em 14 de novembro, o INE indicava que em setembro houve um aumento de 16,2% no total de
dormidas em hotelaria na região Centro, em comparação com setembro de 2016. "Comparativamente,
no mesmo período em análise, o crescimento de dormidas no país foi de 5% - ou seja, a procura do
Centro de Portugal cresceu três vezes mais que a média nacional", lembrava o Centro de Portugal em
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comunicado.
 
As regiões que mais cresceram em setembro, depois do Centro de Portugal, foram os Açores
(+12,7%) e o Alentejo (+11,6%).
 
No 42.º Congresso Nacional da APAVT, para além do anúncio da BTL, têm sido divulgadas algumas
medidas de apoio à recuperação do Turismo do Centro, região de Portugal muito fustigada
recentemente pelos incêndios.
 
Na quinta-feira, a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, disse que o Turismo de
Portugal vai ter também um programa de incentivos financeiros para a realização de congressos nas
zonas afetadas pelos incêndios.
 
Já o presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira, anunciou que a associação criou e custeou um 'site' -
'O Centro das atenções' - sobre o turismo do Centro, que estará vivo "ao longo de, pelo menos, todo o
próximo ano", chamando a atenção para "todas as oportunidades que se mantêm inalteradas, na
região".
 
24.11.2017
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O presidente do Turismo do Centro de Portugal considera urgente mudar a perceção de que o destino
foi todo atingido pelos incêndios e que não reúne condições para o usufruto turístico.
 
Num encontro com jornalistas à margem do 43.º Congresso Nacional da Associação Portuguesa das
Agências de Viagens e Turismo (APAVT), que decorre em Macau, no qual a diretora de área de feiras
da FIL e responsável pela BTL, Fátima Vila Maior, anunciou que o Centro será o "destino convidado" da
feira em 2018, Pedro Machado afirmou que é preciso "urgentemente mudar a perceção de que o
destino foi todo atingido e que, neste momento, não reúne condições para a fruição turística".
 
"A nossa primeira grande prioridade tem sido trabalharmos para mudarmos a perceção de que o
destino não deixou de reunir as condições para receber todos os turistas, nacionais e estrangeiros e,
portanto, queremos aproveitar muito essa mediatização que vai ocorrer por ocasião da BTL de 2018 e
dizer ao mercado nacional, em primeira instância, que o Centro de Portugal foi, de facto, atingido, mas
continua com infraestruturas, com equipamento, com oferta, com produto, com marcas que podem e
devem continuar a ser promovidos e que estão em perfeitas condições para poderem continuar a
afirmar-se como um destino turístico", disse Pedro Machado.
 
O presidente do Turismo do Centro de Portugal lembrou a importância que é para qualquer região, e
neste caso para o Centro em particular, a presença na BTL.
 
"Todos temos a preocupação de preparar anualmente a nossa presença, é a maior montra e o maior
evento que se faz de promoção enquanto feira a nível nacional e, portanto, é importante para
qualquer destino a presença na BTL", considerou.
 
Pedro Machado falou da aposta na diferenciação na qual vêm a trabalhar há alguns anos e que
considerou ser "por um lado, a marca, a diversidade, aquilo que diz respeito ao conjunto da oferta
integrada do Centro de Portugal que não se confina a um ou dois produtos turísticos mais maduros,
mas uma verdadeira panóplia de produtos turísticos que permitem chegar a vários públicos e a vários
mercados em simultâneo".
 
Afirmações com as quais Fátima Vila Maior concordou, já que quando fez o anúncio para a BTL afirmou
considerarem que o Centro de Portugal é um destino que "tem uma oferta enorme e muito
diversificada".
 
"Em 2018, o 'destino convidado' da BTL vai ser o Centro de Portugal. Achamos que há um conjunto de
situações, que estão criadas este ano, para que no próximo ano faça todo o sentido que a escolha
tenha recaído sobre este destino", acrescentou.
 
"Numa primeira análise, infelizmente pelos desastres ambientais que ocorreram e, portanto, é um
destino que tem que ter uma capacidade muito grande de se renovar e nós acreditamos que sim. Já
foram dadas algumas provas, contudo, achamos que houve um grande mediatismo, e nós BTL
queremos que esse mediatismo não fique só pelos meses a seguir, mas que de alguma forma seja
transportado para o ano 2018", disse também, justificando a escolha.
 
Na quinta-feira, a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, disse, em Macau, que o
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Turismo de Portugal vai ter também um programa de incentivos financeiros para a realização de
congressos nas zonas afetadas pelos incêndios.
 
Também na quinta-feira, o presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira, disse, no discurso de abertura
do Congresso Nacional da APAVT, que a associação criou e custeou um 'site' sobre o turismo do
Centro para ajudar à reconstrução daquele destino turístico afetado pelos incêndios.
 
"Do lado dos acontecimentos não desejados [em 2017], pela sua importância, não podemos deixar de
salientar a tragédia dos incêndios, que afetou tão dramaticamente as gentes da região do centro, o
nosso 'destino preferido' ['recomendado' pela associação] de 2017", afirmou o presidente da APAVT.
 
Acrescentou que a APAVT quer, por isso, estar ao lado da equipa do Turismo do Centro na
"reconstrução do destino".
 
"Sobretudo porque, sendo verdade que, depois da tragédia, houve, e ainda bem, um espaço de
solidariedade e ajuda, todos sabemos que espécie de solidão aí vem, quando as dificuldades
permanecerem, mas a atenção mediática desaparecer", afirmou.
 
Por esta e "todas" as razões, Pedro Costa Ferreira anunciou que a APAVT vai ter, então, "à disposição
do turismo do centro, o site 'O Centro das atenções', que será colocado online a todo o momento" e
que, segundo o mesmo, cumpre uma promessa realizada num primeiro encontro com os agentes do
setor da região após "a primeira tragédia".
 
O responsável garantiu ainda que o 'site' estará vivo "ao longo de, pelo menos, todo o próximo ano",
chamando a atenção para "todas as oportunidades que se mantêm inalteradas, na região".
 
"A APAVT custeou integralmente este site e custeará integralmente a sua dinamização, na convicção
profunda de que o que o centro mais precisa é que os seus parceiros repitam até à exaustão, que a
melhor maneira de ajudar é irmos passar férias, e fazermos reuniões corporativas, naquela região do
país", reforçou.
 
As centenas de incêndios que deflagraram no dia 15 de outubro, o pior dia de fogos do ano segundo
as autoridades, provocaram 45 mortos e cerca de 70 feridos, perto de uma dezena dos quais graves.
 
Os fogos obrigaram a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas
de estradas, sobretudo nas regiões Norte e Centro.
 
Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos em Portugal, depois de Pedrógão
Grande, em junho deste ano, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou, segundo a
contabilização oficial, 64 mortos e mais de 250 feridos. Registou-se ainda a morte de uma mulher que
foi atropelada quando fugia deste fogo.
 
24.11.2017
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O Centro de Portugal foi eleito pela Bolsa de Turismo de Lisboa como 'destino convidado' em 2018
 
A BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa elegeu o Centro de Portugal como 'destino convidado' em 2018,
anunciou hoje em Macau a diretora de área de feiras da FIL e responsável pela BTL, Fátima Vila Maior.
 
"Em 2018, o destino convidado da BTL vai ser o Centro de Portugal. Achamos que há um conjunto de
situações, que estão criadas este ano, para que no próximo ano faça todo o sentido que a escolha
tenha recaído sobre este destino".
 
A responsável falava aos jornalistas portugueses à margem do 43.º Congresso Nacional da Associação
Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), que decorre em Macau.
 
"Numa primeira análise, infelizmente pelos desastres ambientais que ocorreram e, portanto, é um
destino que tem que ter uma capacidade muito grande de se renovar e nós acreditamos que sim. Já
foram dadas algumas provas, contudo, achamos que houve um grande mediatismo, e nós BTL
queremos que esse mediatismo não fique só pelos meses a seguir, mas que de alguma forma seja
transportado para o ano 2018", disse, justificando a escolha.
 
Fátima Vila Maior acrescentou que "há muito trabalho a fazer e, portanto, é uma coisa que não pode
ser pontualmente nestes meses imediatamente a seguir".
 
Por outro lado, disse, o centro é um destino que tem uma oferta enorme e muito diversificada.
 
"Independentemente da excelente oferta de outros destinos, podemos dizer que, se calhar, o Centro
de Portugal é aquele que tem uma maior oferta e, portanto, nunca se esgota e o nosso objetivo é que,
enquanto destino convidado da BTL, não se esgote em mais publicidade na feira, em se poder ver na
entrada da feira uma menção ao Centro, mas queremos também que esse posicionamento extravase a
feira e se veja na cidade de Lisboa por ocasião da BTL o destino. Que Lisboa viva o destino do Centro,
que na semana na BTL, no mês de março, que é o mês que antecede a Páscoa, queremos potenciar",
sublinhou.
 
A responsável pela BTL acredita que, tal como o Centro tem vindo a fazer, "tendo umas ideias
fantásticas", vai, "com certeza, também aproveitar esta oportunidade".
 
Na quinta-feira, a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, disse, em Macau, que o
Turismo de Portugal vai ter também um programa de incentivos financeiros para a realização de
congressos nas zonas afetadas pelos incêndios.
 
Também na quinta-feira, o presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira, disse, no discurso de abertura
do Congresso Nacional da APAVT, que a associação criou e custeou um 'site' sobre o turismo do
Centro para ajudar à reconstrução daquele destino turístico afetado pelos incêndios.
 
"Do lado dos acontecimentos não desejados, pela sua importância, não podemos deixar de salientar a
tragédia dos incêndios, que afetou tão dramaticamente as gentes da região do centro, o nosso
'destino preferido' ['recomendado' pela associação] de 2017", afirmou o presidente da APAVT.
 
Acrescentou que a APAVT quer, por isso, estar ao lado da equipa do Turismo do Centro na
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"reconstrução do destino".
 
"Sobretudo porque, sendo verdade que, depois da tragédia, houve, e ainda bem, um espaço de
solidariedade e ajuda, todos sabemos que espécie de solidão aí vem, quando as dificuldades
permanecerem, mas a atenção mediática desaparecer", afirmou.
 
Por esta e "todas" as razões, Pedro Costa Ferreira anunciou que a APAVT colocará, então, "à
disposição do turismo do centro, o 'site' "O Centro das atenções", que será colocado online a todo o
momento" e que, segundo o mesmo, cumpre uma promessa realizada num primeiro encontro com os
agentes do setor da região após "a primeira tragédia".
 
O responsável garantiu ainda que o 'site' estará vivo "ao longo de, pelo menos, todo o próximo ano",
chamando a atenção para "todas as oportunidades que se mantêm inalteradas, na região".
 
"A APAVT custeou integralmente este 'site' e custeará integralmente a sua dinamização, na convicção
profunda de que o que o centro mais precisa é que os seus parceiros repitam até à exaustão, que a
melhor maneira de ajudar é irmos passar férias, e fazermos reuniões corporativas, naquela região do
país", reforçou.
 
As centenas de incêndios que deflagraram no dia 15 de outubro, o pior dia de fogos do ano segundo
as autoridades, provocaram 45 mortos e cerca de 70 feridos, perto de uma dezena dos quais graves.
 
Os fogos obrigaram a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas
de estradas, sobretudo nas regiões Norte e Centro.
 
Esta foi a segunda situação mais grave de incêndios com mortos em Portugal, depois de Pedrógão
Grande, em junho deste ano, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou, segundo a
contabilização oficial, 64 mortos e mais de 250 feridos. Registou-se ainda a morte de uma mulher que
foi atropelada quando fugia deste fogo.
 
24.11.2017
 
Dinheiro Vivo/Lusa
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A digitalização acabou por ser uma forma de melhorar a experiência dos clientes no Walt Disney
Resort. "Façam igual", sugere Jeff Archambault
 
As agências de viagens online são um desafio para o negócio tradicional, reconhecem os peritos que
debatem o assunto, esta manhã, no 43º Congresso da Associação Portuguesa das Agências de
Viagens e Turismo (APAVT), em Macau. Mas também são fonte de crescimento e de receitas
adicionais, explica o consultor Jeff Archambault, utilizando o exemplo do Walt Disney Resort.
 
"A tecnologia nas viagens não é um desafio, é a realidade", começou por alertar o presidente da Jeff
Archambault Consulting, que trabalhou mais de 25 anos na indústria de lazer da Walt Disney. "Os
estudos indicam que, graças à tecnologia, as receitas vão continuar a aumentar no turismo, a
digitalização e a tecnologia vão continuar a fazer parte do crescimento e a experiência do cliente
através do contacto humano vai ser um fator de sucesso fundamental", resumiu.
 
Não há como lutar contra os dados que apontam para um crescimento da quota de mercado das
agências de viagens online, de cerca de 40%, em 2016, para 60% já em 2025. Jeff Archambault
calcula que a digitalização do setor vai proporcionar um crescimento de receitas na ordem de 305 mil
milhões de dólares (257 mil milhões de euros), dos quais cerca de um terço irão migrar de operadores
tradicionais para novos operadores digitais, com a correspondente deslocação de empregos.
 
Para responder à realidade e embarcar no crescimento digital, o consultor recomendou aos operadores
tradicionais que invistam em realidade virtual, em chatbots que permitam a comunicação não apenas
da agência para o cliente mas também no sentido inverso e que apostem na qualidade do serviço que
só a presença humana pode garantir, na perspetiva do aconselhamento dos clientes, no
acompanhamento do serviço prestado e após o final do serviço.
 
"Vejam como a Walt Disney conseguiu aproveitar a tecnologia para garantir a qualidade de serviço,
integrando a realidade virtual na experiência dos clientes e na partilha das experiências", apontou.
 
Até 2020, 50 mil milhões de aparelhos mobile estarão ligados no Mundo - uma média superior 6 por
pessoa. "Se isso não é uma oportunidade.", rematou Jeff Archambault.
 
24.11.2017
 
Erika Nunes
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A região centro vai continuar a crescer "acima dos dois dígitos" em 2018, disse o presidente do
Turismo do Centro de Portugal
 
O presidente do Turismo do Centro de Portugal, mostrou-se hoje confiante, em Macau, de que a
região vai continuar a crescer "acima dos dois dígitos" em 2018.
 
"Em 2017, os dados do INE [Instituto Nacional de Estatística] revelam que a região Centro foi a que
mais cresceu em percentagem nas dormidas e numa vantagem muito significativa, cerca de três vezes
mais do que cresce a média nacional", começou por afirmar, lembrando "que não é uma novidade".
 
Apontando os exemplos, segundo os mapas do INE de abril ou de maio de 2017, o Centro de Portugal
foi a região que mais cresceu comparativamente com todas as outras regiões e, inclusivamente, com
aquilo que foi o crescimento de Portugal.
 
"Há uma tendência de crescimento que se verifica", acrescentou num encontro com jornalistas à
margem do 43.º Congresso Nacional da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo
(APAVT), que decorre em Macau, no qual a diretora de área de feiras da FIL e responsável pela BTL -
Bolsa de Turismo de Lisboa, Fátima Vila Maior, anunciou que o Centro será o "destino convidado" da
feira em 2018.
 
"A nossa perspetiva é que em 2018 se vai confirmar esse crescimento (.). Acredito que em 2018 - não
sei se cresceremos na ordem dos 16 ou 16,5%, como até aqui -, mas, seguramente, acima dos dois
dígitos", afirmou Pedro Machado.
 
O responsável disse ainda que "se em maio havia a perspetiva de que esse crescimento se verificaria
não apenas pelo Centenário das Aparições, mas muito em particular pela presença do santo padre, os
dados de setembro vêm não confirmar essa perceção, mas aquela que temos de que o destino por ser
diverso, e particularmente para os mercados externos - que cresceram acima dos 28%, segundo o
INE, uma cifra muito significativa -, e o trabalho que estamos a fazer com os operadores
internacionais, a diversidade dos mercados, a nossa aposta já consolidada quer para o turismo
religioso quer para o mercado americano, quer para o mercado do Canadá, e o reforço da posição em
Israel fará com que, seguramente, tenhamos em 2018 um crescimento consolidado", explicou.
 
O presidente do Turismo do Centro disse também que a região hoje acredita, ser cada vez mais
complementar às duas grandes áreas metropolitanas do país, Lisboa e Porto.
 
"Temos uma relação de grande proximidade, por força da geografia, com o aeroporto Sá Carneiro
[Porto] e com o 'aeroporto da Portela' [Lisboa]. Somos cada vez mais uma região que está em
complementaridade com os destinos, estamos de alma e coração inclusivamente com o programa
'stopover', é uma novidade sobretudo para finais de 2017 e 2018 - a região Centro não estava na
primeira linha em 2017 e vai estar sobretudo no caso de Sá Carneiro para destinos como Aveiro ou
Viseu. No caso de Lisboa, sobretudo, em toda a área Oeste até à região de Leiria", concluiu.
 
Em 14 de novembro, o INE indicava que em setembro houve um aumento de 16,2% no total de
dormidas em hotelaria na região Centro, em comparação com setembro de 2016. "Comparativamente,
no mesmo período em análise, o crescimento de dormidas no país foi de 5% - ou seja, a procura do
Centro de Portugal cresceu três vezes mais que a média nacional", lembrava o Centro de Portugal em
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comunicado.
 
As regiões que mais cresceram em setembro, depois do Centro de Portugal, foram os Açores
(+12,7%) e o Alentejo (+11,6%).
 
No 42.º Congresso Nacional da APAVT, para além do anúncio da BTL, têm sido divulgadas algumas
medidas de apoio à recuperação do Turismo do Centro, região de Portugal muito fustigada
recentemente pelos incêndios.
 
Na quinta-feira, a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, disse que o Turismo de
Portugal vai ter também um programa de incentivos financeiros para a realização de congressos nas
zonas afetadas pelos incêndios.
 
Já o presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira, anunciou que a associação criou e custeou um 'site' -
'O Centro das atenções' - sobre o turismo do Centro, que estará vivo "ao longo de, pelo menos, todo o
próximo ano", chamando a atenção para "todas as oportunidades que se mantêm inalteradas, na
região".
 
24.11.2017
 
Dinheiro Vivo/Lusa
 
 

Página 670



A671

Portugal e Macau com intercâmbio de alunos e estagiários de Turismo no próximo
verão
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/11/2017

Meio: Dinheiro Vivo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1e1b4c4

/

 
Portugal e Macau vão iniciar no verão do próximo ano intercâmbios escolares de um semestre e
estágios que envolvem a indústria hoteleira, um programa que surge numa altura em que os turistas
chineses "estão a descobrir o país"
 
Portugal e Macau vão iniciar no verão do próximo ano intercâmbios escolares de um semestre e
estágios que envolvem a indústria hoteleira, um programa que surge numa altura em que os turistas
chineses "estão a descobrir o país".
 
O projeto foi hoje anunciado em Macau, no antigo território enclave português, após um encontro
entre a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, e a presidente do Instituto de
Formação Turística de Macau (IFT), Fanny Wong, e deverá arrancar em agosto.
 
"Foi uma reunião muito interessante, penso que temos projetos muito bons que vão ver a luz do dia
em 2018. O próximo passo é a vinda de uma equipa do Turismo de Portugal e depois uma equipa do
IFT vai a Portugal para pôr em prática todas as coisas que discutimos", disse Ana Mendes Godinho.
 
A secretária de Estado do Turismo adiantou que o programa "vai ajudar Portugal a estar preparado
para responder às necessidades" criadas com o crescimento dos turistas chineses a visitar o país.
 
"Temos de adaptar o nosso mercado ao mercado chinês. (.) O mercado chinês está a descobrir
Portugal", disse, acrescentando que este intercâmbio de alunos também posiciona Macau como
plataforma de diálogo entre Portugal, a Europa e a China, e com os países de língua portuguesa.
 
"Estamos a preparar dois tipos de programas: para alunos [de Macau] irem para as escolas de turismo
em Portugal e para os alunos portugueses virem para o IFT e também para a indústria. Assim, eles
fazem formação prática na indústria hoteleira", explicou.
 
Ana Mendes Godinho deslocou-se a Macau para participar no 43.º Congresso da Associação
Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), durante o qual disse que o número de
hóspedes chineses em Portugal cresceu 40% para 191 mil nos primeiros nove meses do ano, face ao
período homólogo, acrescentando que o ritmo é para manter.
 
Não foram estabelecidas metas em termos de número de estudantes que este programa de
intercâmbio e estágios pode atingir. Ana Mendes Godinho explicou, no entanto, que esta parceira
poderá envolver outras escolas e universidades além do IFT.
 
"Estamos a identificar o número de estudantes que podem ir, mas queremos que seja um projeto
ambicioso", afirmou.
 
A secretária de Estado referiu que este ano foi já desenvolvido um intercâmbio com 11 alunos do IFT
em Portugal, na sequência de um acordo assinado entre os dois governos.
 
"Estes 11 alunos estiveram na escola de Lamego, num curso de gastronomia e vinhos portugueses, e
os resultados foram bastante bons. E o que queremos é fazer deste pequeno exemplo um programa
de rotina e de relações mútuas e permanentes para as escolas", afirmou.
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Já para a presidente do IFT, Fanny Wong, este novo programa vem reforçar as relações históricas e os
intercâmbios já existentes entre os dois territórios.
 
"Os estudantes devem ter bem presente a futura direção de Macau", disse, ao citar, entre outros, o
plano do governo central de desenvolver Macau como como centro mundial de turismo e lazer e o
objetivo de posicionar esta região administrativa especial chinesa como plataforma para impulsionar
as trocas comerciais entre a China e os países de língua portuguesa.
 
"Penso que os estudantes não podem ignorar isto, porque, como referiu a senhora secretária de
Estado do Turismo, há uma vasta população a nível mundial que fala português. E Macau está a
impulsionar esforços para cumprir este papel, que é uma diretiva do governo central", salientou.
 
Fanny Wong observou que "que os alunos podem escolher outros países", mas salientou que "ao
escolherem Portugal têm este valor acrescentado de perceber um pouco melhor a cultura e a língua,
[uma mais-valia] que quando voltarem para Macau podem conseguir usar em diversas situações",
acrescentou.
 
O IFT tem, ao longo dos anos, vindo a desenvolver projetos de intercâmbio com várias escolas de
hotelaria e turismo em Portugal.
 
24.11.2017
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O programa visa "ajudar Portugal a estar preparado para responder às necessidades" criadas com o
crescimento dos turistas chineses a visitar o país
 
Portugal e Macau vão iniciar no verão do próximo ano intercâmbios escolares de um semestre e
estágios que envolvem a indústria hoteleira, um programa que surge numa altura em que os turistas
chineses "estão a descobrir o país".
 
O projeto foi esta sexta-feira anunciado em Macau, no antigo território enclave português, após um
encontro entre a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, e a presidente do Instituto de
Formação Turística de Macau (IFT), Fanny Wong, e deverá arrancar em agosto.
 
"Foi uma reunião muito interessante, penso que temos projetos muito bons que vão ver a luz do dia
em 2018. O próximo passo é a vinda de uma equipa do Turismo de Portugal e depois uma equipa do
IFT vai a Portugal para pôr em prática todas as coisas que discutimos", disse Ana Mendes Godinho.
 
A secretária de Estado do Turismo adiantou que o programa "vai ajudar Portugal a estar preparado
para responder às necessidades" criadas com o crescimento dos turistas chineses a visitar o país.
 
"Temos de adaptar o nosso mercado ao mercado chinês. (.) O mercado chinês está a descobrir
Portugal", disse, acrescentando que este intercâmbio de alunos também posiciona Macau como
plataforma de diálogo entre Portugal, a Europa e a China, e com os países de língua portuguesa.
 
"Estamos a preparar dois tipos de programas: para alunos [de Macau] irem para as escolas de turismo
em Portugal e para os alunos portugueses virem para o IFT e também para a indústria. Assim, eles
fazem formação prática na indústria hoteleira", explicou.
 
Ana Mendes Godinho deslocou-se a Macau para participar no 43.º Congresso da Associação
Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), durante o qual disse que o número de
hóspedes chineses em Portugal cresceu 40% para 191 mil nos primeiros nove meses do ano, face ao
período homólogo, acrescentando que o ritmo é para manter.
 
Não foram estabelecidas metas em termos de número de estudantes que este programa de
intercâmbio e estágios pode atingir. Ana Mendes Godinho explicou, no entanto, que esta parceira
poderá envolver outras escolas e universidades além do IFT.
 
"Estamos a identificar o número de estudantes que podem ir, mas queremos que seja um projeto
ambicioso", afirmou.
 
A secretária de Estado referiu que este ano foi já desenvolvido um intercâmbio com 11 alunos do IFT
em Portugal, na sequência de um acordo assinado entre os dois governos.
 
"Estes 11 alunos estiveram na escola de Lamego, num curso de gastronomia e vinhos portugueses, e
os resultados foram bastante bons. E o que queremos é fazer deste pequeno exemplo um programa
de rotina e de relações mútuas e permanentes para as escolas", afirmou.
 
Já para a presidente do IFT, Fanny Wong, este novo programa vem reforçar as relações históricas e os
intercâmbios já existentes entre os dois territórios.
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"Os estudantes devem ter bem presente a futura direção de Macau", disse, ao citar, entre outros, o
plano do governo central de desenvolver Macau como como centro mundial de turismo e lazer e o
objetivo de posicionar esta região administrativa especial chinesa como plataforma para impulsionar
as trocas comerciais entre a China e os países de língua portuguesa.
 
"Penso que os estudantes não podem ignorar isto, porque, como referiu a senhora secretária de
Estado do Turismo, há uma vasta população a nível mundial que fala português. E Macau está a
impulsionar esforços para cumprir este papel, que é uma diretiva do governo central", salientou.
 
Fanny Wong observou que "que os alunos podem escolher outros países", mas salientou que "ao
escolherem Portugal têm este valor acrescentado de perceber um pouco melhor a cultura e a língua,
[uma mais-valia] que quando voltarem para Macau podem conseguir usar em diversas situações",
acrescentou.
 
O IFT tem, ao longo dos anos, vindo a desenvolver projetos de intercâmbio com várias escolas de
hotelaria e turismo em Portugal.
 
24.11.2017
 
Dinheiro Vivo/Lusa
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"A Uber e a Airbnb estão condenadas a desaparecer", alerta Paulo Amaral, explicando a Blockchain aos
agentes de viagens
 
"A Uber e a Airbnb estão condenadas a desaparecer", alertou Paulo Amaral, especialista e empresário,
durante o painel "A transformação digital no caminho das oportunidades", no 43º Congresso da
Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), a decorrer em Macau.
 
A alteração do paradigma que permitiu a criação e rápida ascensão de plataformas como a Uber e a
Airbnb, "meros intermediários entre motoristas e clientes ou entre hotéis e clientes", está para breve
graças à tecnologia Blockchain. Com a eliminação da necessidade de intermediários nas trasações,
também desaparecem as comissões pagas àquelas plataformas e podem fazer (re)nascer
oportunidades no setor das agências de viagens que mantêm o serviço ao cliente no foco da atividade.
 
"A TUI já moveu o negócio para a Blockchain porque percebeu o caminho", apontou Paulo Amaral,
recordando o negócio da venda da Hotelbeds, da TUI, há um ano, abandonado a intermediação entre
hotéis e operadores turísticos e dedicando-se antes à transferência dos contratos para a Blockchain.
 
Funcionando como uma base de dados verificada e imutável, a "tecnologia de blocos" poderá alterar
todo o panorama das viagens, eliminando a validade de motores de busca como a Booking.com -
porque colocará à disposição do consumidor final todos os prestadores de serviços do setor, sem
intermediários - mas poderá levar a um renascimento do papel do agente de viagens, como
conselheiro de produto privilegiado.
 
24.11.2017
 
Erika Nunes
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Atividade do Turismo em Portugal equivale a 3,24 mil milhões de euros, ou seja, 2,1% do PIB ou 75%
do valor gerado pelo grupo GALP
 
O turismo vale 16% da atividade económica portuguesa, um valor superior à média mundial de 10%,
calcula o estudo da EY e da consultora Augusto Mateus e Associados sobre o valor económico da
distribuição turística em Portugal, pedido pela Associação Portuguesa das Agências de Viagens e
Turismo (APAVT). Tal equivale a 3,24 mil milhões de euros, ou seja, 2,1% do PIB e o mesmo que 75%
do valor gerado pelo grupo GALP.
 
De acordo com os dados apresentados hoje no 43º Congresso da APAVT, a decorrer em Macau, o
crescimento do peso da distribuição turística em termos de volume de negócios na economia
portuguesa (10%) supera a média da economia em geral, sendo inclusive superior à média europeia,
de -79%.
 
Em 2016, as 2033 empresas de distribuição turística a operar em Portugal geraram um volume de
negócios de 2131 milhões de euros que correspondem a um valor acrescentado bruto de 214 milhões
de euros, empregando quase 10 mil pessoas e sendo responsáveis por 183 milhões de euros em
remunerações. As empresas são maiores e mais jovens, em média, do que as empresas portuguesas,
empregando mais pessoal com qualificações ao nível do ensino superior.
 
Mais afetado do que o Turismo, em geral, e do que a economia nacional, no global, durante a crise
financeira de 2008 e 2009, o setor da distribuição turística portuguesa recuperou rapidamente, em
2011, quando a economia e o Turismo se ressentiam da chegada da "troika", sob o ponto de vista da
evolução do número de empresas, que acelerou a partir de 2013.
 
Os operadores entrevistados para o estudo identificaram o valor da marca Portugal, e consequente
aumento da procura, como principal oportunidade de crescimento para o futuro e identificam a
concorrência direta dos fornecedores (hotéis e companhias aéreas, por exemplo) como principal
ameaça às vendas desde há alguns anos. Os pontos fortes estão alicerçados no conhecimento dos
colaboradores sobre os produtos oferecidos e nas "soft skills" que têm permitido manter a atividade da
distribuição apesar da concorrência mencionada. A estratégia das empresas de distribuição turística
tem concentrado esforços no tratamento personalizado dos clientes e na formação dos colaboradores
para manter a vantagem face às novas tecnologias e formas de distribuição direta, ainda que essas
possam ter agora os dias contados.
 
24.11.2017
 
Erika Nunes
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Associação Portuguesa de Agências de Viagem e Turismo

TURISMO
Agostinho Silva
em Macau
agostinhosilva@jm-madeira.pt 

do Governo Central de trans-
formar a cidade num centro
mundial de turismo e de la-
zer, e numa plataforma de
serviços para a cooperação
económica e comercial entre
a China e os países de língua
portuguesa.”

DIA INTENSO EM MACAU
Logo após a sessão oficial de

abertura, os trabalhos do con-
gresso da APAVT arrancam de
imediato. A primeira sessão es-

O
regresso do Congresso Na-
cional da APAVT a Macau
“renova a oportunidade
para reforçarmos as nos-
sas boas relações” e abrir

“novos caminhos ao nível da coo-
peração turística”. Esta é uma
das mensagens deixadas pelo se-
cretário para os Assuntos Sociais
e Cultura do Governo da Região
Administrativa Especial de Macau
(RAEM), Alexis Tam, ainda antes
dos trabalhos se iniciarem.
Alexis Tam vai estar esta ma-

drugada ao lado da secretária de
Estado do Turismo, Ana Mendes
Godinho, e do presidente da As-
sociação Portuguesa de Agências
de Viagem e Turismo (APAVT),
Pedro Costa Ferreira, na sessão
oficial de abertura do 43.º con-
gresso, que nove anos depois
volta a realizar-se no antigo ter-
ritório português na Ásia.
Depois do estabelecimento da

RAEM, em 1999 como recordámos
na edição de ontem no JM, o tu-
rismo foi elevado a “um novo pa-
tamar de desenvolvimento”, con-
sidera Alexis Tam. “As relações
com os países de língua portu-
guesa ganharam um novo ímpeto,
com Macau a seguir o desígnio
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Congresso das agências de viagem
abre "novos caminhos" em Macau

O mais importante fórum do Turismo

O43.º Congresso Nacional da
Associação Portuguesa das
Agências de Viagens e Tu-

rismo (APAVT) começa esta ma-
drugada em Macau (duas horas
da manhã na Madeira).
A reunião anual destes agen-

tes de turismo vai contar nesta
edição com “mais de 700 con-
gressistas, sendo 650 portugue-
ses”, disse fonte oficial da
APAVT à agência Lusa.
“Podemos dizer que é a maior

afluência dos últimos 20 anos,
tendo ultrapassado todas as ex-
petativas, o que nos obrigou
pela primeira vez a suspender
inscrições”, acrescentou.
Uma nota da APAVT já referia,

anteriormente, que “o sucesso”
da iniciativa tinha obrigado “a
condicionar a aceitação de no-
vas inscrições à disponibilidade
de alojamento que, caso a caso,
se consiga obter, facto que acon-
tece pela primeira vez na his-

tória deste evento”.
Uma vez mais, sublinha a

APAVT, “o congresso deste ano
reflete nos seus painéis a trans-
versalidade desta atividade, vol-
tando a assumir-se como o mais
importante fórum do setor tu-
rístico nacional”.
Em 16 de fevereiro, aquando

o anúncio do congresso, a Di-
reção dos Serviços de Turismo
(DST) de Macau lembrava, em
comunicado, que juntamente

com a APAVT “têm vindo a man-
ter uma relação de proximidade
histórica, tendo Macau acolhido
quatro congressos da associação
no passado”, o último dos quais
em 2008.
“A parceria tem sido crucial

no sucesso da atratividade de
Macau junto dos operadores e
turistas portugueses”, afirma-
vam então os Serviços de Tu-
rismo de Macau. JM

tará a cargo de Jaime Noguei-
ra Pinto, Jaime Gama e José
Manuel Fernandes, em torno
do mote “Os desafios e a
responsabilidade de ser Por-
tuguês”. À tarde entra em
campo a equipa do Turismo
de Portugal, presidido pelo
madeirense Luís Araújo, com

a realização do workshop Chi-
na-Portugal.
O congresso prossegue na sex-

ta e no sábado, contemplando
algumas atividades lúdicas no
domingo. JM

Governos de 
Portugal e de Macau

marcam presença esta
manhã na cerimónia

de abertura, na
majestosa Torre 

de Macau.

Nove anos depois, 
a APAVT volta a
Macau, que já foi
portuguesa.
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Roteiro da 
Geodiversidade 
vai ter mais 
dois percursos 
pág. 10

Turismo abre
novos caminhos 
em Macau pág. 19

Governo quer 
retomar obras 
na Ponte Nova

MADEIRA PEDE
140 MILHÕESDiplomacia

económica 
durante cinco
dias na África 
do Sul pág. 15

Amílcar Gonçalves prefere
trabalho no terreno em 
vez da comissão de análise
sugerida pela Câmara. 
pág. 5

Presidente 
da Everjets 
no Funchal
Ricardo Dias vem para
reuniões com elementos 
do governo. A companhia
já operou na Madeira 
em 2015, mas sem sucesso.
pág. 18

A Região fez as contas e concluiu que se Lisboa não tem condições
para pagar o que deve, então tem de autorizar a Madeira a fazer 

um empréstimo no valor da dívida. Os 140 milhões de euros, defende
Pedro Calado, devem entrar em 2018. pág. 3
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VA! ANDANDO 

QUE ESTOU CHEGANDO 

Carlos Luis Figueira 

A recente morte de Cabrita Neto deu fim a uma larga 

carreira política. aqui bem assinalada na edição anterior 

do JA, desde dirigente associativo, deputado, bem como 

uma larga carreira como Governador Civil. Mantive com 

ele, independentemente do que nos separava em maté-

ria política, ideológica, uma boa amizade assente no res-

peito mútuo. 

Recordo até como exemplo o acordo que deu corpo a 

uma profunda transformação na direcção e trabalho da 

Região de Turismo do Algarve. Era eu na altura respon-

sável pela organização regional do PCP. 

Sublinho igualmente o papel político, em defesa dos in-

teresses da região que desempenharam, como deputa-

dos eleitos pelo Algarve, Carlos Brito, Luis Filipe Madei-

ra, Cristóvão Norte, Mendes Bota. Tendo os interesses 

do Algarve como primeira linha, para além das diferen-

ças de projectos políticos que a cada um cabia defender, 

baterem-se em conjunto pelo desenvolvimento da região 

e nesse sentido a essa postura se deve, de entre outra 

obra pública, a criação pela Assembleia da República da 

criação da Universidade que a região dispõe. 

O Algarve tinha um peso-na vida política e económica do 

País que se tem vindo a perder. Não conheço hoje no 

plano regional, nenhuma figura pública com o perfil e 

importância que tiveram os atrás citados e esta particu-

lar opinião pode estender-se a quem hoje compõe e diri-

ge a CCDR, e o mesmo se aplica ao papel que desempe-

nha a própria AMAL em função dos interesses da região. 

Separemos as questões que importam e nelas não me 

atribuo um posicionamento marcado por um regionalis-

mo exacerbado, mas entendo que a centralização das 

decisões teve um acelerado percurso em prejuízo do Al-

garve. Hoje pouco se fala da criação da Região Adminis-

trativa porque passou a ser assunto sem valor e não fos-

se o esforço que as autarquias realizam, em alguns ca-

sos substituindo-se ao papel do Estado, e seguramente 

estaríamos numa situação mais deprimente. A própria 

Universidade tem uma relação com a vida real do Algar-

ve, da sua economia, do seu desenvolvimento, demasia-

damente fluida. 

O turismo e bem continua a ser a mola real da activida-

de económica, a par de nos últimos termos vinda a as-

sistir a investimentos importante na agricultura, alguns 

impulsionados pelos nossos vizinhos mas é hoje visível 

que campos durante anos abandonados voltaram a pro-

duzir, a serem cultivados, cuidados, o mesmo infelizmen-

te não podemos referir em relação ao sector pesqueiro 

e à industria transformadora o que me faz não ter uma 

visão optimista quanto ao futuro da bela região em que 

vivo e trabalho. 

Amanhã parto, por minha iniciativa, para Macau a fim 

de participar no Congresso da APAVT, num foro que pelo 

que fui conhecendo de painéis e oradores promete. Por 

tal razão estarei ausente nas próximas duas semanas 

do contacto com os leitores do JÁ esperando trazer des-

ta participação elementos de análise, noticias frescas 

sobre a situação do País e em particular da actividade 

turística. 

Até breve! 

carlosluisfigueira@sapo.pt  

NB: Defendo que-o aeroporto de Faro se passe a chamar 

aeroporto do Algarve Manuel Teixeira Gomes Página 679
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Agentes de viagens 
juntam-se em Macau 
CONGRESSO  Inicia-se hoje, em Ma-
cau, o 93.' Congresso da Associação 
Portuguesa das Agências de Via-
gens e Turismo, que decorre até à 
próxima segunda-feira. É o maior 
dos últimos 19 anos, com cerca de 
700 participantes. 

Os congressos da APAVT, que se 
realizam anualmente desde 1973, 
são "verdadeiros congressos de tu-
rismo, mais do que um congresso 
de agentes de viagens" e já não se 
realizavam fora do país desde 2008 
- em Macau. precisamente. O facto 
de a APAVT tomara realizar o even-
to fora de portas, e com um "núme-
ro recorde de participantes", tem a' 
ver com "o aumento da confiança 
dos consumidores que leva ao oti-
mismo dos empresários quanto ao 
futuro". Este ano, o tema do con-
gresso é "Turismo: a Oriente, tudo 
de novo!". 

Mais de 135 milhões de turistas 
chineses viajaram, no ano passado, 
mas só cerca de 200 mil visitaram 
Portugal. A nova ligação aérea di- 

reta, entre Pequim e Lisboa, tem 
potencial para multiplicar este va-
lor 500 vezes, segundo o embaixa-
dor português em Pequim, Jorge 
Torres-Pereira. Mas o relaciona-
mento com o turismo chinês, como 
noutros negócios, "precisa de ser 
trabalhado, falado e acarinhado", 
explica Pedro Costa Ferreira. presi-
dente da APAVT. Com  quase 1.4 mil 
milhões de habitantes, a China é o 
pais mais populoso do Mundo e 
também o maior emissor mundial 
de turistas. Em 2016 foram 135 mi-
lhões, segundo a Organização 
Mundial do Turismo. 

A Região Administrativa Especial 
de Macau recebeu, no primeiro se-
mestre. 7616 turistas portugueses 
(+8,4% que no período homólogo de 
2016). Nesta altura, Macau ainda é a 
cidade dos jogos, mas a parceria 
com agentes de viagens e o aumen-
to de turismo português podem aju-
dar a RAEM a diversificar, estima o 
presidente da APAVT. 
ERIKA NUNES, EM MACAU 
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`Madeira todo 
o ano: um 
destino de 
experiências' 
é a aposta 
promocional 
para 2018 

*ENTREVISTA 

Promoção empenhada 
em consolidar  notoriedade 

Roberto Santa. Clara, Director Executivo da AP Madeira 
RICARDO MIGUEL OLIVEIRA, 
em Macau 
rmoliveira@dnoticias.pt  

O Director Executivo da Associação 
de Promoção da Madeira é um dos 
700 congressistas que participa no 
43.° Congresso Nacional da Asso-
ciação Portuguesa das Agências de 
Viagens e Turismo (APAVT), que 
vai decorrer em Macau a partir des-
ta quinta-feira. Oportunidade para 
avaliar as campanhas de promoção 
Da Região e perspectivar 2018. 

Que balanço faz das campanhas 
da Madeira levadas a cabo recente-
mente no continente português? 
Para falar sobre os resultados alcan-
çados, importa voltar a Julho de 
2015, quando iniciamos este man-
dato: naquela data o mercado na-
cional registava uma quebra 6% no 
número de hóspedes, sendo esta 
uma tendência que se mantinha já 
há vários meses consecutivos. Desta 
forma, era essencial agir e uma das 
primeiras medidas foi convidar os 
principias operadores portugueses 
a visitar o destino com o duplo ob-
jectivo de dar a conhecer a Madeira, 
com um novo posicionamento, e es-
treitar o relacionamento com estes 
importantes players. 

Este foi, na nossa opinião, clara-
mente um ponto de viragem face 
ao mercado nacional. A partir deste 
momento foi definido um conjunto 
de acções dedicadas às agências de 
viagens, com a elaboração de diver-
sos materiais de ponto de venda, 
em estreita parceria com estes ope-
radores, que originou o 'Descubra a 
Madeira', mote de comunicação, 
lançado em Janeiro de 2016. Esta 
estratégia que teve como base a de-
finição de 3 eixos de comunicação 
(Natureza, Mar e Lifestyle) e a par-
ticipação de 3 embaixadores (Cláu-
dia Vieira, Jessica Athayde e Lou-
renço Ortigão) revelou-se um 
enorme sucesso e acabou por ser 
declinada também para a comuni-
cação directa ao público final. Com  
um forte plano de comunicação ba-
seado em fortes conteúdos de foto-
grafia e vídeo e divulgado essen-
cialmente ao nível das redes so-
ciais, rapidamente vimos os resul-
tados a surgir, com o mercado na-
cional a recuperar e a apresentar 
resultados positivos em 2016. 

O ano de 2017 foi um ano de 
continuidade nesta estratégia 
com os embaixadores, com a pro- 

Roberto Santa Clara participa em Macau no 43.0  Congresso Nacional da APAVT. 

dução de novos e inovadores con-
teúdos. Paralelamente importa 
destacar as presenças na BTL 
com stands inovadores (recorda-
mos que fomos reconhecidos com 
o prémio de melhor stand de des-
tino BTL 2016) e ainda a parceria 
com a RFM que nos permitiu rea-
lizar acções inovadoras e comuni-
car de uma forma abrangente 
com o mercado nacional. 

Não menos importante foi o tra-
balho desenvolvido ao nível de Re-
lações Públicas, tendo o destino re-
cebido mais de 200 jornalistas e 
bloggers portugueses, com um ou-
tput que contribuiu de uma forma 
decisiva para o reposicionamento 
do destino no mercado nacional. 

Desta forma, em 2016, registamos 
cerca de 260.000 hóspedes, ou seja 

lacionamento com os agentes de 
viagens e turismo? Há mais alguma 
parceria em marcha? Em 2018 ire-
mos lançar um programa de e-
learning dedicado às redes de 
agências de viagens de mercado 
nacional. Trata-se de um progra-
ma educativo que irá permitir a 
todos os agentes de viagens apro-
fundar o seu conhecimento do 
destino, com o argumentário con-
sistente com a mensagem de co-
municação e o posicionamento 
que o destino tem vindo a adop-
tar. Estamos certos de que esta 
será uma excelente ferramenta 
para aumentar as vendas para a 
Madeira e Porto Santo. Importa 
ainda referir que esta formação 
será devidamente certificada, o 
que será uma mais valia para os 
operadores e terá ainda um con-
junto de prémios muito aliciantes 
para os participantes nesta acção. 

Em termos globais quais foram as 
conquistas de 2017 e quais as pers-
pectivas para 2018 em termos de pro-
moção do destino? Apesar de o ano de 
2017 ainda não ter terminado, a nossa 
expectativa, considerando os valores 
acumulados ao mês de Setembro, no 
qual se registam crescimentos dos 
principais indicadores (dormidas, 
hóspedes, Revpar e proveitos do sec-
tor), é que este seja novamente um ex-
celente ano ao nível do turismo na Re-
gião Autónoma da Madeira. 

O ano de 2018, de acordo com 
os objectivos definidos pela AP, e 
já aprovados pela nossa Assem-
bleia Geral, deverá ser de consoli-
dação, essencialmente ao nível de 
notoriedade e posicionamento -
Madeira todo o ano: um destino 
de experiências. 

Quais serão os mercados privile-
giados? A matriz de mercados está 
claramente definida. Deverá haver 
um foco nos mercados estratégicos 
(Reino Unido, Alemanha, França, 
Portugal e Holanda) nos quais pre-
tendemos consolidar a performance 
e detectar oportunidades de cresci-
mento. Nos mercados em desenvol-
vimento (Suécia, Dinamarca, Poló-
nia, Espanha, Bélgica, Áustria, Suíça, 
Itália, Noruega e Finlândia) a actua-
ção deverá ser selectiva, mas tam-
bém com um mesmo propósito de 
consolidação. Por fim, com o objec-
tivo de gerar novos fluxos, iremos 
também trabalhar mercados de di-
versificação como os Estados Uni-
dos, Rússia, Brasil e China. 

ram mais procura junto dos portu-
gueses, como a Festa da Flor e a 
Passagem de Ano, registam procu-
ras cada vez mais elevadas, sendo 
que por vezes já não há disponibili-
dade para todos os que os querem 
visitar. Por outro lado, considera-
mos de extrema importância man-
ter a estratégia definida até à data 
de grande orientação para o consu-
midor final, sendo vital que haja 
uma maior oferta de lugares de 
avião, seja através da entrada de um 
novo operador na rota de Lisboa ou 
o aumento da capacidade existente 
pelas companhias que já operam. 
Iremos ainda manter algumas 
campanhas tácticas com os opera-
dores e desenvolver mercados de 
nicho com agências especialistas. 

Nessa nova aposta qual será o re- 

um crescimento de 15,9% face ao pe-
ríodo homólogo e os dados mais re-
centes, de Setembro do corrente 
ano, apresentam a mesma tendên-
cia, estimando-se que, no ano de 
201Z o número total de hóspedes 
com origem no mercado nacional 
seja superiora 270.000. 

Como é que será a promoção da 
Madeira no mercado nacional em 
2018? De uma forma global, a es-
tratégia da AP Madeira para 2018, 
nos seus principais mercados, é de 
consolidação sendo que, obvia-
mente, cada um deles tem as suas 
especificidades. No caso do merca-
do nacional, e dadas todas as cir-
cunstâncias, será importante fazer 
um esforço para manter o número 
de hóspedes - estamos conscientes 
de que algumas das épocas que ge- 
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única" para Paulo Cafôfo "fazer a mudança" e ganhar a presidência do Governo em 2019 P.6 

Página 682



A683

Página 683



Página 684



Página 685



A686

Página 686



Página 687



Página 688



Página 689



A690

Página 690



Página 691



Página 692



A693

Página 693



Página 694



Página 695



A696

Página 696



A697

Página 697



Página 698



Página 699



A700

Página 700



Página 701



Página 702



Página 703



Página 704



A705

Hóspedes chineses em Portugal crescem 40% para 191 mil até setembro
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O número de hóspedes chineses em Portugal cresceu 40% para 191 mil nos primeiros nove meses do
ano, face ao período homólogo, disse a secretária de Estado do Turismo hoje, em Macau,
acrescentando que o ritmo é para manter.
 
Questionada à margem do 43.º Congresso da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e
Turismo, que começou hoje em Macau, sobre perspetivas de novas ligações para a Ásia, Ana Mendes
Godinho afirmou que este ano já se conseguiu "uma vitória histórica, que foi conseguir um voo direto
entre Lisboa e Pequim", uma "conquista enorme", que teve uma "demonstração clara do crescimento
do mercado chinês" em Portugal.
 
"Neste momento, há um crescimento histórico. De janeiro a setembro recebemos cerca de 191 mil
hóspedes chineses, mais 40% do que no período homólogo", afirmou aos jornalistas, à margem da
sessão inaugural da reunião magna dos agentes de viagens portugueses.
 
A secretária de Estado do Turismo disse que no ano passado este crescimento já tinha sido de 18%.
 
Sobre o atual objetivo, afirmou: "é manter este nível deste ano, que é um valor fantástico".
 
Os turistas chineses que chegam a Portugal "procuram história, cultura, gastronomia, segurança e
experiências diferentes", adiantou a secretária de Estado.
 
"Ou seja, cada vez mais, estamos a promover também o destino Península Ibérica, fazendo uma
promoção conjunta, passando a mensagem de que indo à Península Ibérica têm oportunidade de
conhecer dois países completamente diferentes, com experiências completamente diferentes e com a
vantagem acrescida que é o voo direto, que permite que entrem ou saiam via Portugal", acrescentou.
 
E sobre este voo direto, sublinhou ainda que este "muda completamente o paradigma da operação",
porque Portugal deixa de "estar completamente dependente da entrada e saída dos aeroportos em
Espanha".
 
"As operações podem ser feitas de uma forma muito mais equilibrada com a divisão entre os dias em
Portugal em Espanha", concluiu.
 
O 43.º Congresso Nacional da APAVT começou hoje em Macau, contando com mais de 700
congressistas, 650 dos quais, segundo fonte oficial da APAVT, são portugueses.
 
Este número de congressistas é "a maior afluência dos últimos 20 anos, tendo ultrapassado todas as
expectativas", disse a mesma fonte à Lusa, o que obrigou pela primeira vez na história da associação
a suspender inscrições.
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Incêndios: Agências criam site para ajudar a reconstruir turismo
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A Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo criou e custeou um 'site' sobre o turismo
do Centro para ajudar à reconstrução daquele destino turístico afetado pelos incêndios, anunciou o seu
presidente.
 
Em Macau, no discurso de abertura do 43.º Congresso Nacional da Associação Portuguesa das
Agências de Viagens e Turismo (APAVT), que hoje começou, Pedro Costa Ferreira, lembrou que este
ano, apesar do bom momento que se vive, "existiram acontecimentos tristes, e persistem
preocupações relevantes relativamente ao futuro próximo".
 
"Do lado dos acontecimentos não desejados, pela sua importância, não podemos deixar de salientar a
tragédia dos incêndios, que afetou tão dramaticamente as gentes da região do centro, o nosso
'destino preferido' ['recomendado' pela associação] de 2017", afirmou o presidente da APAVT.
 
Acrescentou que a APAVT quer, por isso, estar ao lado da equipa do Turismo do Centro na
"reconstrução do destino".
 
"Sobretudo porque, sendo verdade que, depois da tragédia, houve, e ainda bem, um espaço de
solidariedade e ajuda, todos sabemos que espécie de solidão aí vem, quando as dificuldades
permanecerem, mas a atenção mediática desaparecer", afirmou.
 
Por esta e "todas" as razões, Pedro Costa Ferreira anunciou que a APAVT colocará, então, "à
disposição do turismo do centro, o 'site' 'O Centro das atenções', que será colocado online a todo o
momento" e que, segundo o mesmo, cumpre uma promessa realizada num primeiro encontro com os
agentes do setor da região após "a primeira tragédia".
 
O responsável garantiu ainda que o 'site' estará vivo "ao longo de, pelo menos, todo o próximo ano",
chamando a atenção para "todas as oportunidades que se mantêm inalteradas, na região".
 
"A APAVT custeou integralmente este 'site' e custeará integralmente a sua dinamização, na convicção
profunda de que o que o centro mais precisa é que os seus parceiros repitam até à exaustão, que a
melhor maneira de ajudar é irmos passar férias, e fazermos reuniões corporativas, naquela região do
país", reforçou.
 
As centenas de incêndios que deflagraram no dia 15 de outubro, o pior dia de fogos do ano segundo
as autoridades, provocaram 45 mortos e cerca de 70 feridos, perto de uma dezena dos quais graves.
 
Os fogos obrigaram a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas
de estradas, sobretudo nas regiões Norte e Centro.
 
Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos em Portugal, depois de Pedrógão
Grande, em junho deste ano, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou, segundo a
contabilização oficial, 64 mortos e mais de 250 feridos. Registou-se ainda a morte de uma mulher que
foi atropelada quando fugia deste fogo.
 
A reunião magna da APAVT, que integra profissionais de todas as áreas do setor do Turismo, conta

Página 720



A721

este ano, em Macau, com "mais de 700 congressistas, sendo 650 portugueses", disse fonte oficial da
associação à Agência Lusa.
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Turismo chinês dispara 40%. Hotéis preparam-se para mais
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O Governo quer manter este ritmo de crescimento e, para isso, vai promover um intercâmbio para que
os hotéis nacionais recebam estagiários chineses, mais preparados para acolher este mercado. O
mercado chinês está a disparar e o Governo quer que assim continue. Para isso, vai trazer estagiários
chineses para os hotéis nacionais, para receber melhor este mercado. A informação foi avançada, esta
quinta-feira, pela secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, durante a 43ª edição do
Congresso Nacional da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), que este
ano decorre em Macau."Vou ter reuniões com o Instituto de Formação para dinamizarmos o
intercâmbio de alunos e de estagiários, numa lógica de levarmos estagiários de Macau para os hotéis
portugueses que querem receber chineses, para ajudarmos a capacitar a nossa oferta a estar
preparada para receber melhor este mercado chinês", explicou a secretária de Estado aos jornalistas,
à margem do congresso.A medida surge numa altura em que o mercado chinês está a disparar, depois
de ter sido lançada a rota direta Portugal-China. Ao todo, entre janeiro e setembro, Portugal acolheu
191 mil hóspedes chineses, um aumento de 40% face ao mesmo período do ano passado e um
número que supera aquele que tinha sido alcançado no conjunto de 2016. No ano passado, antes de
ter sido lançada a rota direta, o mercado chinês tinha aumentado apenas 18%."Temos de estar
presentes neste mercado e temos de garantir a capacitação da nossa oferta, para saber receber os
chineses."Secretária de Estado do TurismoÉ "um crescimento histórico" daquele que o Governo
considera ser "o mercado do futuro", a par do mercado indiano. "Temos de estar presentes neste
mercado e temos de garantir a capacitação da nossa oferta, para saber receber os chineses",
sublinhou Ana Mendes Godinho. Para já, há 14 hotéis nacionais interessados em receber estes
estagiários, adiantou a secretária de Estado.O objetivo, acrescenta a governante, é "manter este nível
de crescimento" nos próximos anos e, para isso, para além de trazer estagiários chineses para a
hotelaria nacional, o Governo está a fazer uma promoção conjunta com Espanha. "Estamos a dizer a
este mercado que, indo à Península Ibérica, têm a possibilidade de conhecer dois países diferentes,
com uma vantagem acrescida que é o voo direto, que permite que entrem ou saiam da Península
Ibérica via Portugal. Isto muda completamente o paradigma da operação, porque deixamos de estar
dependentes e condicionados da entrada e saída dos aeroportos em Espanha", concluiu.A jornalista
viajou a Macau a convite da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT).
 
Rafaela Burd Relvas
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Governo de Macau desafia operadores turísticos portugueses
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O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura de Macau conta com "o entusiasmo e a determinação
dos operadores turísticos portugueses para apostarem em estratégias que gerem maiores fluxos
turísticos".
 
Alexis Tam considera mesmo que "um dos pontos altos do congresso" é "a realização de reuniões de
trabalho que juntará operadores de várias grandes cidades do Interior da China com profissionais de
turismo portugueses por ser "uma oportunidade significativa para os dois lados explorarem
possibilidades de negócios e tirarem partido da aproximação que Macau proporciona entre operadores
chineses e portugueses".
 
O encontro desta tarde "atraiu operadores turísticos de cerca de meia centena de agências de viagens
do Interior da China interessadas em dinamizar o mercado 'outbound' e 'inbound' [de e para] de
Portugal-Europa-China". Razões não faltam. E há uma que fala mais alto:
 
"Mediante a inauguração dos voos directos entre Pequim e Lisboa, com uma ligação a Macau, foi dado
um passo histórico que há que aproveitar. Macau está ainda integrada na iniciativa de "Uma Faixa,
Uma Rota" e no Planeamento do Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande Baía de
Guangdong-Hong Kong-Macau, ambos projectos de desenvolvimento nacional que vão continuar a
trazer mais oportunidades e a abrir novos horizontes para Macau e os nossos parceiros. A inauguração
para breve da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, será mais uma peça fundamental para dinamizar o
turismo na região, sobretudo num âmbito de multi-destinos, que há também que aproveitar. Os
profissionais de turismo portugueses têm em Macau uma boa base para explorarem todas estas
oportunidades e estou plenamente confiante de que, tal como nas edições anteriores, a nossa cidade
providenciará um local privilegiado para poderem vislumbrar o que esta dinâmica zona do mundo tem
para oferecer e debaterem sobre "Turismo: A Oriente, tudo de novo!"
 
O governante enalteceu também o uso da cidade anfitriã do congresso da APAVT como plataforma de
relações entre a China e os países de língua portuguesa. No discurso de abertura do 43.º Congresso
Nacional da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), que arrancou esta
manhã em Macau, afirmou que nesta reunião magna dos agentes de viagens portugueses na cidade se
foi "ainda mais longe, com Macau e a APAVT a fazerem pleno uso do papel da cidade como plataforma
de relações entre a China e os países de língua portuguesa".
 
Ao nível da dinamização da aproximação entre a China e os países de língua portuguesa, o
responsável referiu que as iniciativas têm decorrido sobretudo no âmbito do mecanismo de
relacionamento multilateral criado em 2003 com o Fórum para a Cooperação Económica e Comercial
entre a China e os Países de Língua Portuguesa, cujo Secretariado Permanente é em Macau e que
conta com delegados dos oito países lusófonos: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau,
Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.
 
"Devido às nossas relações históricas, além do Fórum de Macau, o relacionamento bilateral com
Portugal é naturalmente privilegiado e mais próximo, com trocas de visitas regulares e cooperação nas
mais diversas áreas. Ainda em setembro passado tive oportunidade de visitar Portugal para encontros
com as autoridades portuguesas e aprofundamento das relações nas áreas da saúde, educação e
cultura", lembrou, exemplificando "o resultado das boas relações" com "o sucesso da candidatura
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conjunta do Arquivo de Macau e do Arquivo Nacional da Torre do Tombo de Portugal, da colecção
denominada "Chapas Sínicas" (Registos Oficiais de Macau durante a Dinastia Qing), inscritas há
poucas semanas no Registo da Memória do Mundo da UNESCO".
 
O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura do Governo da Região Administrativa Especial de
Macau disse ainda que, enquanto destino anfitrião do evento deste ano, "é extremamente gratificante
verificar a mobilização que o congresso nacional da APAVT em Macau gerou", aludindo aos mais de
700 congressistas presentes, 650 dos quais, segundo fonte oficial da APAVT, são portugueses.
 
08:25 23 novembro, 2017
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Congresso das agências de viagens ajuda Macau a tornar-se centro mundial
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O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura do Governo da Região Administrativa Especial de
Macau considera que o Congresso da APAVT na cidade ajuda ao desígnio do Governo Central de
transformar a Região num centro mundial de turismo e lazer.
 
No discurso de abertura do 43.º Congresso Nacional da Associação Portuguesa das Agências de
Viagens e Turismo (APAVT), Alexis Tam, começou por dizer que "enquanto destino anfitrião do evento
deste ano é extremamente gratificante verificar a mobilização que o Congresso Nacional da APAVT em
Macau gerou".
 
Não só por ter superado as expectativas em termos de adesão, como pelo facto de ter atraído a Macau
"tantos profissionais dos mais diversos setores da atividade turística" de Portugal.
 
"O Congresso Nacional da APAVT tem ajudado a erguer, ao longo das últimas cerca de três décadas,
uma importante ponte de ligação entre Macau e Portugal ao nível do turismo. Desde o primeiro
congresso realizado em Macau, em 1982, esta é a quinta vez que o nosso destino acolhe a reunião
magna do turismo português, e a segunda desde o estabelecimento da Região Administrativa Especial
de Macau. Estes congressos têm permitido proporcionar uma atualização regular sobre Macau aos
operadores turísticos portugueses e renovar as nossas relações de amizade", afirmou Alexis Tam.
 
Assim, para além de servirem como "uma plataforma de serviços para a cooperação económica e
comercial entre a China e os países de língua portuguesa", o acolhimento do Congresso da APAVT em
Macau insere-se no desígnio do Governo Central para o desenvolvimento da Região Administrativa
Especial de, neste caso, "transformar Macau num centro mundial de turismo e lazer".
 
Ao nível deste último objetivo, "tal envolve objetivos mais abrangentes, que têm a ver com a melhoria
do bem-estar da população, da diversificação da economia da cidade e da prossecução de um
desenvolvimento sustentável. O turismo ocupa, naturalmente, um papel central neste processo, dada
a preponderância da indústria na economia local e na vida quotidiana da população", acrescentou.
 
Nos últimos anos, explicou, o principal objetivo do trabalho desenvolvido quer pelo governo, quer pelo
setor privado, tem sido o de "diversificar a indústria turística, tirando partido da recente grande
expansão da oferta turística".
 
O governante lembrou ainda que em 2016 assinou, em Macau, com o ministro da Economia
português, Manuel Caldeira Cabral, um Protocolo de Cooperação no Domínio do Turismo, que
reconhece "a relevância do turismo para o desenvolvimento de ambas as economias, encoraja o
reforço das relações bilaterais através do turismo e estimula a cooperação em vários níveis na área do
turismo".
 
Alexis Tam acrescentou ainda contar com "o entusiasmo e a determinação dos operadores turísticos
para apostarem em estratégias que gerem maiores fluxos turísticos", assinalando o Congresso
Nacional da APAVT como "uma oportunidade, por excelência", para continuarmos a aprofundar as
"boas relações e a dinamizar a oferta de pacotes e roteiros turísticos".
 
A inauguração dos voos diretos entre Pequim e Lisboa, com uma ligação a Macau, foi também
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apontada - tal como o fez também a secretária de Estado do Turismo de Portugal, Ana Mendes
Godinho - "um passo histórico que há que aproveitar".
 
A reunião magna da APAVT, que integra profissionais de todas as áreas do setor do Turismo, conta
este ano, em Macau, com "mais de 700 congressistas, sendo 650 portugueses", disse fonte oficial da
associação à agência Lusa.
 
Este número de congressistas é "a maior afluência dos últimos 20 anos, tendo ultrapassado todas as
expectativas", disse a mesma fonte à Lusa, o que obrigou pela primeira vez na história da associação
a suspender inscrições.
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Governo promove intercâmbio de alunos e estagiários de Turismo entre Portugal e
Macau
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A secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, disse hoje em Macau que terá várias
reuniões na cidade, nomeadamente para promover a ida de estagiários para Portugal, para ajudar a
hotelaria a capacitar-se para receber turistas deste mercado.
 
"Vou ter encontros com investidores de Macau, vou ter reuniões com o instituto de formação [para
Macau] para dinamizarmos o intercâmbio de alunos e de estagiários numa lógica de levarmos
estagiários de Macau para os hotéis portugueses que, neste momento, querem receber chineses",
disse Ana Mendes Godinho à margem do 43.º Congresso da Associação Portuguesa das Agências de
Viagens e Turismo (APAVT), que começou hoje em Macau.
 
Medidas que permitirão ajudar "também a capacitar" a oferta hoteleira portuguesa "para estar
preparada para receber melhor o mercado chinês", acrescentou.
 
"Os estágios, por exemplo, são para o que antecipamos de crescimento, queremos que continue a
crescer ainda mais", assegurou Ana Mendes Godinho.
 
A governante diz não ter dúvidas de que "o mercado chinês é um mercado de futuro", tal como o
indiano. Daí que, "temos que estar presentes e garantir que temos a capacitação da nossa oferta para
saber receber os chineses".
 
Antes, a secretária de Estado do Turismo já tinha dito que o número de hóspedes chineses em
Portugal cresceu 40% para 191 mil nos primeiros nove meses do ano, face ao período homólogo,
acrescentando que o ritmo é para manter.
 
09:36 23 novembro, 2017
 
 

Página 735



Página 736



Página 737



Página 738



A739

Página 739



Página 740



Página 741



Página 742



A743

Página 743



Página 744



Página 745



Página 746



Página 747



A748

Empresas recebem apoios para fazer eventos no Centro
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Esta é uma das medidas do Governo para apoiar a recuperação das zonas afetadas pelos incêndios
deste ano. As empresas que façam eventos nestas regiões vão receber apoios financeiros. As
empresas que, durante o próximo ano, realizem eventos e congressos na região Centro do país, nas
zonas afetadas pelos incêndios de junho e de outubro, vão receber um incentivo financeiro do Turismo
de Portugal. Esta é uma das medidas encontradas pelo Governo para apoiar a recuperação destas
zonas.A informação foi avançada pela secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, à
margem do 43º Congresso Nacional da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo
(APAVT), que este ano decorre em Macau. "O programa já foi aprovado e falta apenas ser publicado",
adiantou a governante, sem detalhar qual será o montante a atribuir. Para já, está apenas definido
que os incentivos financeiros serão atribuídos em função do número de participantes de cada
evento.Têm sido várias as medidas de apoio avançadas pelas entidades de turismo para promover a
recuperação destas regiões. Também Pedro Costa Ferreira, presidente da APAVT, apelou, no discurso
de abertura do congresso, a que os operadores turísticos promovam férias e congressos no interior do
país. Além disso, a associação criou o site O Centro das Atenções, onde irá "chamar a atenção para
todas as oportunidades que se mantêm inalteradas na região"."Sendo verdade que, depois da
tragédia, houve um espaço de solidariedade e ajuda, todos sabemos que espécie de solidão aí vem,
quando as dificuldades permanecerem, mas a atenção mediática desaparecer", disse Pedro Costa
Ferreira. A APAVT vai, por isso, financiar integralmente o site, que irá entrar online "a todo o
momento" e irá manter-se ativo, pelo menos, ao longo de todo o próximo ano.O levantamento
provisório dos danos provocados pelos incêndios de 15 de outubro aponta para que perto de 350
empresas tenham sido afetadas, com os danos no setor económico a ascenderem a cerca de 360
milhões de euros. Os incêndios de outubro provocaram 45 mortos e cerca de 70 feridos.A jornalista
viajou a Macau a convite da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT).
 
Rafaela Burd Relvas
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Macau enaltece papel do congresso da APAVT como plataforma de relações entre
China e países de língua portuguesa
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O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura de Macau enalteceu hoje o uso da cidade anfitriã do
congresso da APAVT como plataforma de relações entre a China e os países de língua portuguesa.
 
No discurso de abertura do 43.º Congresso Nacional da Associação Portuguesa das Agências de
Viagens e Turismo (APAVT), que arrancou esta manhã em Macau, Alexis Tam afirmou que nesta
reunião magna dos agentes de viagens portugueses na cidade se foi "ainda mais longe, com Macau e
a APAVT a fazerem pleno uso do papel da cidade como plataforma de relações entre a China e os
países de língua portuguesa".
 
Esta tarde "um dos pontos altos do congresso" vai ser "a realização de um 'workshop' [reuniões de
trabalho] que juntará operadores de várias grandes cidades do Interior da China com profissionais de
turismo portugueses. É uma oportunidade significativa para os dois lados explorarem possibilidades de
negócios e tirarem partido da aproximação que Macau proporciona entre operadores chineses e
portugueses", afirmou Alexis Tam.
 
Por Lusa
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Há produtoras americanas interessadas em filmar em Portugal
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O Governo quer criar "o regime fiscal mais apelativo do mundo" para atrair produções internacionais
de cinema. Para já, está a organizar viagens com realizadores de vários países. O Governo quer trazer
produções internacionais para Portugal e está a organizar viagens com realizadores estrangeiros, para
que conheçam o país e decidam rodar as filmagens por cá. O feedback tem sido "muitíssimo positivo"
e já há produtoras interessadas em filmar em Portugal, incluindo norte-americanas e indianas, as
maiores potências do cinema internacional.Questionada pelo ECO sobre se já há manifestações de
interesse por parte de produtoras internacionais, Ana Mendes Godinho, secretária de Estado do
Turismo, confirma esse interesse e detalha que o Governo está a "organizar viagens pelo país com
realizadores" para que estes fiquem a conhecer Portugal. "O feedback que estamos a ter é muitíssimo
positivo", acrescentou a governante, à margem do 43º Congresso Nacional da Associação das
Agências de Viagens e Turismo (APAVT), que este ano decorre em Macau.Há produtoras de vários
países, mas sobretudo dos Estados Unidos e da Índia, os dois países que têm sido o foco do Governo
para promover Portugal como destino de filmagens. Ana Mendes Godinho não revela, para já, nomes
de produtoras ou realizadores interessados em Portugal.A estratégia surge no âmbito de um fundo
que será criado no próximo ano, para atrair a realização de filmes em Portugal. Este fundo, criado pelo
Turismo de Portugal e que também servirá para atrair grandes eventos, terá uma dotação de 50
milhões de euros e, no próximo ano, irá disponibilizar 10 milhões para apoiar as produções
cinematográficas."[Queremos] tornar Portugal no destino mais competitivo para filmagens em todo o
mundo. Vamos conseguir criar em Portugal o regime fiscal mais apelativo do mundo para
filmagens."Secretária de Estado do TurismoO objetivo do Governo é tornar Portugal no destino "mais
competitivo do mundo para filmagens", salientou a secretária de Estado. "Vamos conseguir criar em
Portugal o regime fiscal mais apelativo do mundo para filmagens".A jornalista viajou a Macau a convite
da Agência Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT).
 
Rafaela Burd Relvas
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Orçamento da Região para 2018 traz boas notícias para as micro, pequenas e médias
empresas
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Há boas notícias para o tecido empresarial que opera na Região. O Orçamento Regional para 2018 vai
apostar na diminuição da carga fiscal das micro, pequenas e médias empresas na Madeira, que
constituem 80% do tecido empresarial.No campo turístico, pode ficar a saber que a Madeira vai ter um
Posto de Turismo em pleno 'coração' de Lisboa para promover o destino, estando a inauguração deste
posto marcada para o final do primeiro trimestre de 2018.Na política, Célia Pessegueiro junta-se à
candidatura de Emanuel Câmara à liderança do PS-Madeira, entendendo que o autarca do Porto Moniz
é a pessoa mais bem preparada para tomar conta dos destinos dos socialistas madeirenses.Em Macau,
decorre o 43.º Congresso Nacional da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo
(APAVT), um evento que está a ser acompanhado 'in loco' pelo DIÁRIO.
 
Roberto Ferreira -
   Matilde Abreu
 
 

Página 773



Página 774



Página 775



A776

Página 776



Página 777



Página 778



Página 779



Página 780



A781

Congresso das agências de viagens ajuda Macau a tornar-se centro mundial de
turismo
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O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura do Governo da Região Administrativa Especial de
Macau considera que o Congresso da APAVT na cidade ajuda ao desígnio do Governo Central de
transformar a Região num centro mundial de turismo e lazer.
 
No discurso de abertura do 43.º Congresso Nacional da Associação Portuguesa das Agências de
Viagens e Turismo (APAVT), Alexis Tam, começou por dizer que "enquanto destino anfitrião do evento
deste ano é extremamente gratificante verificar a mobilização que o Congresso Nacional da APAVT em
Macau gerou".
 
Não só por ter superado as expectativas em termos de adesão, como pelo facto de ter atraído a Macau
"tantos profissionais dos mais diversos setores da atividade turística" de Portugal.
 
"O Congresso Nacional da APAVT tem ajudado a erguer, ao longo das últimas cerca de três décadas,
uma importante ponte de ligação entre Macau e Portugal ao nível do turismo. Desde o primeiro
congresso realizado em Macau, em 1982, esta é a quinta vez que o nosso destino acolhe a reunião
magna do turismo português, e a segunda desde o estabelecimento da Região Administrativa Especial
de Macau. Estes congressos têm permitido proporcionar uma atualização regular sobre Macau aos
operadores turísticos portugueses e renovar as nossas relações de amizade", afirmou Alexis Tam.
 
Assim, para além de servirem como "uma plataforma de serviços para a cooperação económica e
comercial entre a China e os países de língua portuguesa", o acolhimento do Congresso da APAVT em
Macau insere-se no desígnio do Governo Central para o desenvolvimento da Região Administrativa
Especial de, neste caso, "transformar Macau num centro mundial de turismo e lazer".
 
Ao nível deste último objetivo, "tal envolve objetivos mais abrangentes, que têm a ver com a melhoria
do bem-estar da população, da diversificação da economia da cidade e da prossecução de um
desenvolvimento sustentável. O turismo ocupa, naturalmente, um papel central neste processo, dada
a preponderância da indústria na economia local e na vida quotidiana da população", acrescentou.
 
Nos últimos anos, explicou, o principal objetivo do trabalho desenvolvido quer pelo governo, quer pelo
setor privado, tem sido o de "diversificar a indústria turística, tirando partido da recente grande
expansão da oferta turística".
 
O governante lembrou ainda que em 2016 assinou, em Macau, com o ministro da Economia
português, Manuel Caldeira Cabral, um Protocolo de Cooperação no Domínio do Turismo, que
reconhece "a relevância do turismo para o desenvolvimento de ambas as economias, encoraja o
reforço das relações bilaterais através do turismo e estimula a cooperação em vários níveis na área do
turismo".
 
Alexis Tam acrescentou ainda contar com "o entusiasmo e a determinação dos operadores turísticos
para apostarem em estratégias que gerem maiores fluxos turísticos", assinalando o Congresso
Nacional da APAVT como "uma oportunidade, por excelência", para continuarmos a aprofundar as
"boas relações e a dinamizar a oferta de pacotes e roteiros turísticos".
 
A inauguração dos voos diretos entre Pequim e Lisboa, com uma ligação a Macau, foi também
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apontada - tal como o fez também a secretária de Estado do Turismo de Portugal, Ana Mendes
Godinho - "um passo histórico que há que aproveitar".
 
A reunião magna da APAVT, que integra profissionais de todas as áreas do setor do Turismo, conta
este ano, em Macau, com "mais de 700 congressistas, sendo 650 portugueses", disse fonte oficial da
associação à agência Lusa.
 
Este número de congressistas é "a maior afluência dos últimos 20 anos, tendo ultrapassado todas as
expectativas", disse a mesma fonte à Lusa, o que obrigou pela primeira vez na história da associação
a suspender inscrições.
 
23.11.2017
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Governo promove intercâmbio de alunos e estagiários de Turismo entre Portugal e
Macau
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O governo português está a promover o intercâmbio de alunos e estagiários entre Portugal e Macau.
Ana Mendes Godinho, a secretária de Estado do Turismo, está em Macau.
 
A secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, disse esta quinta-feira em Macau que terá
várias reuniões na cidade, nomeadamente para promover a ida de estagiários para Portugal, para
ajudar a hotelaria a capacitar-se para receber turistas deste mercado.
 
"Vou ter encontros com investidores de Macau, vou ter reuniões com o instituto de formação [para
Macau] para dinamizarmos o intercâmbio de alunos e de estagiários numa lógica de levarmos
estagiários de Macau para os hotéis portugueses que, neste momento, querem receber chineses",
disse Ana Mendes Godinho à margem do 43.º Congresso da Associação Portuguesa das Agências de
Viagens e Turismo (APAVT), que começou esta quinta-feira em Macau.
 
Medidas que permitirão ajudar "também a capacitar" a oferta hoteleira portuguesa "para estar
preparada para receber melhor o mercado chinês", acrescentou.
 
"Os estágios, por exemplo, são para o que antecipamos de crescimento, queremos que continue a
crescer ainda mais", assegurou Ana Mendes Godinho.
 
A governante diz não ter dúvidas de que "o mercado chinês é um mercado de futuro", tal como o
indiano. Daí que, "temos que estar presentes e garantir que temos a capacitação da nossa oferta para
saber receber os chineses".
 
Antes, a secretária de Estado do Turismo já tinha dito que o número de hóspedes chineses em
Portugal cresceu 40% para 191 mil nos primeiros nove meses do ano, face ao período homólogo,
acrescentando que o ritmo é para manter.
 
Quando questionada sobre perspetivas de novas ligações para a Ásia, Ana Mendes Godinho afirmou
que este ano já se conseguiu "uma vitória histórica, que foi conseguir um voo direto entre Lisboa e
Pequim", uma "conquista enorme", que teve uma "demonstração clara do crescimento do mercado
chinês" em Portugal.
 
"Neste momento, há um crescimento histórico. De janeiro a setembro recebemos cerca de 191 mil
hóspedes chineses, mais 40% do que no período homólogo", afirmou aos jornalistas, à margem da
sessão inaugural da reunião magna dos agentes de viagens portugueses.
 
A secretária de Estado do Turismo disse que no ano passado este crescimento tinha sido de 18%.
 
Quando questionada sobre objetivo agora, afirmou: "É manter este nível deste ano, que é um valor
fantástico".
 
Sobre o que procuram os turistas chineses em Portugal, a governante afirmou que "procuram história,
cultura, gastronomia, segurança e experiências diferentes".

Página 788



 
"Ou seja, cada vez mais, estamos a promover também o destino Península Ibérica, fazendo uma
promoção conjunta, passando a mensagem de que indo à Península Ibérica têm oportunidade de
conhecer dois países completamente diferentes, com experiências completamente diferentes e com a
vantagem acrescida que é o voo direto, que permite que entrem ou saiam via Portugal", acrescentou.
 
E sobre este voo direto, sublinhou ainda que este "muda completamente o paradigma da operação",
porque Portugal deixa de "estar completamente dependente da entrada e saída dos aeroportos em
Espanha".
 
"As operações podem ser feitas de uma forma muito mais equilibrada com a divisão entre os dias em
Portugal em Espanha", concluiu.
 
O Congresso Nacional da APAVT começou esta quinta-feira em Macau, contando com mais de 700
congressistas, 650 dos quais, segundo fonte oficial da APAVT, são portugueses.
 
Este número de congressistas é "a maior afluência dos últimos 20 anos, tendo ultrapassado todas as
expectativas", disse a mesma fonte à Lusa, o que obrigou pela primeira vez na história da associação
a suspender inscrições.
 
Agência Lusa
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Congresso ajuda Macau a tornar-se centro mundial de turismo
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O 43.º Congresso Nacional da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo realiza-se
em Macau, sendo uma boa forma de "transformar Macau num centro mundial de turismo e lazer".
 
O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura do Governo da Região Administrativa Especial de
Macau considera que o Congresso da APAVT na cidade ajuda ao desígnio do Governo Central de
transformar a Região num centro mundial de turismo e lazer.
 
No discurso de abertura do 43.º Congresso Nacional da Associação Portuguesa das Agências de
Viagens e Turismo (APAVT), Alexis Tam, começou por dizer que "enquanto destino anfitrião do evento
deste ano é extremamente gratificante verificar a mobilização que o Congresso Nacional da APAVT em
Macau gerou".
 
Não só por ter superado as expectativas em termos de adesão, como pelo facto de ter atraído a Macau
"tantos profissionais dos mais diversos setores da atividade turística" de Portugal.
 
O Congresso Nacional da APAVT tem ajudado a erguer, ao longo das últimas cerca de três décadas,
uma importante ponte de ligação entre Macau e Portugal ao nível do turismo. Desde o primeiro
congresso realizado em Macau, em 1982, esta é a quinta vez que o nosso destino acolhe a reunião
magna do turismo português, e a segunda desde o estabelecimento da Região Administrativa Especial
de Macau. Estes congressos têm permitido proporcionar uma atualização regular sobre Macau aos
operadores turísticos portugueses e renovar as nossas relações de amizade", afirmou Alexis Tam.
 
Assim, para além de servirem como "uma plataforma de serviços para a cooperação económica e
comercial entre a China e os países de língua portuguesa", o acolhimento do Congresso da APAVT em
Macau insere-se no desígnio do Governo Central para o desenvolvimento da Região Administrativa
Especial de, neste caso, "transformar Macau num centro mundial de turismo e lazer".
 
Ao nível deste último objetivo, "tal envolve objetivos mais abrangentes, que têm a ver com a melhoria
do bem-estar da população, da diversificação da economia da cidade e da prossecução de um
desenvolvimento sustentável. O turismo ocupa, naturalmente, um papel central neste processo, dada
a preponderância da indústria na economia local e na vida quotidiana da população", acrescentou.
 
Nos últimos anos, explicou, o principal objetivo do trabalho desenvolvido quer pelo governo, quer pelo
setor privado, tem sido o de "diversificar a indústria turística, tirando partido da recente grande
expansão da oferta turística".
 
O governante lembrou ainda que em 2016 assinou, em Macau, com o ministro da Economia
português, Manuel Caldeira Cabral, um Protocolo de Cooperação no Domínio do Turismo, que
reconhece "a relevância do turismo para o desenvolvimento de ambas as economias, encoraja o
reforço das relações bilaterais através do turismo e estimula a cooperação em vários níveis na área do
turismo".
 
Alexis Tam acrescentou ainda contar com "o entusiasmo e a determinação dos operadores turísticos
para apostarem em estratégias que gerem maiores fluxos turísticos", assinalando o Congresso
Nacional da APAVT como "uma oportunidade, por excelência", para continuarmos a aprofundar as
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"boas relações e a dinamizar a oferta de pacotes e roteiros turísticos".
 
A inauguração dos voos diretos entre Pequim e Lisboa, com uma ligação a Macau, foi também
apontada - tal como o fez também a secretária de Estado do Turismo de Portugal, Ana Mendes
Godinho - "um passo histórico que há que aproveitar".
 
A reunião magna da APAVT, que integra profissionais de todas as áreas do setor do Turismo, conta
este ano, em Macau, com "mais de 700 congressistas, sendo 650 portugueses", disse fonte oficial da
associação à agência Lusa.
 
Este número de congressistas é "a maior afluência dos últimos 20 anos, tendo ultrapassado todas as
expectativas", disse a mesma fonte à Lusa, o que obrigou pela primeira vez na história da associação
a suspender inscrições.
 
Agência Lusa
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Governo promove intercâmbio de alunos e estagiários com Macau
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A secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, disse hoje em Macau que terá várias
reuniões na cidade, nomeadamente para promover a ida de estagiários para Portugal, para ajudar a
hotelaria a capacitar-se para receber turistas deste mercado.
 
"Vou ter encontros com investidores de Macau, vou ter reuniões com o instituto de formação [para
Macau] para dinamizarmos o intercâmbio de alunos e de estagiários numa lógica de levarmos
estagiários de Macau para os hotéis portugueses que, neste momento, querem receber chineses",
disse Ana Mendes Godinho à margem do 43.º Congresso da Associação Portuguesa das Agências de
Viagens e Turismo (APAVT), que começou hoje em Macau.
 
Medidas que permitirão ajudar "também a capacitar" a oferta hoteleira portuguesa "para estar
preparada para receber melhor o mercado chinês", acrescentou.
 
"Os estágios, por exemplo, são para o que antecipamos de crescimento, queremos que continue a
crescer ainda mais", assegurou Ana Mendes Godinho.
 
A governante diz não ter dúvidas de que "o mercado chinês é um mercado de futuro", tal como o
indiano. Daí que, "temos que estar presentes e garantir que temos a capacitação da nossa oferta para
saber receber os chineses".
 
Antes, a secretária de Estado do Turismo já tinha dito que o número de hóspedes chineses em
Portugal cresceu 40% para 191 mil nos primeiros nove meses do ano, face ao período homólogo,
acrescentando que o ritmo é para manter.
 
Quando questionada sobre perspetivas de novas ligações para a Ásia, Ana Mendes Godinho afirmou
que este ano já se conseguiu "uma vitória histórica, que foi conseguir um voo direto entre Lisboa e
Pequim", uma "conquista enorme", que teve uma "demonstração clara do crescimento do mercado
chinês" em Portugal.
 
"Neste momento, há um crescimento histórico. De janeiro a setembro recebemos cerca de 191 mil
hóspedes chineses, mais 40% do que no período homólogo", afirmou aos jornalistas, à margem da
sessão inaugural da reunião magna dos agentes de viagens portugueses.
 
A secretária de Estado do Turismo disse que no ano passado este crescimento tinha sido de 18%.
 
Quando questionada sobre objetivo agora, afirmou: "É manter este nível deste ano, que é um valor
fantástico".
 
Sobre o que procuram os turistas chineses em Portugal, a governante afirmou que "procuram história,
cultura, gastronomia, segurança e experiências diferentes".
 
"Ou seja, cada vez mais, estamos a promover também o destino Península Ibérica, fazendo uma
promoção conjunta, passando a mensagem de que indo à Península Ibérica têm oportunidade de
conhecer dois países completamente diferentes, com experiências completamente diferentes e com a
vantagem acrescida que é o voo direto, que permite que entrem ou saiam via Portugal", acrescentou.
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E sobre este voo direto, sublinhou ainda que este "muda completamente o paradigma da operação",
porque Portugal deixa de "estar completamente dependente da entrada e saída dos aeroportos em
Espanha".
 
"As operações podem ser feitas de uma forma muito mais equilibrada com a divisão entre os dias em
Portugal em Espanha", concluiu.
 
O Congresso Nacional da APAVT começou hoje em Macau, contando com mais de 700 congressistas,
650 dos quais, segundo fonte oficial da APAVT, são portugueses.
 
Este número de congressistas é "a maior afluência dos últimos 20 anos, tendo ultrapassado todas as
expectativas", disse a mesma fonte à Lusa, o que obrigou pela primeira vez na história da associação
a suspender inscrições.
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APAVT: novo regulamento sobre proteção de dados ameaça pequenas empresas
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O presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) considera que o
novo regulamento europeu sobre proteção de dados traça um "cenário aterrador", ameaçando as
micro e pequenas empresas.
 
No 43.º Congresso Nacional da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT),
que começou hoje em Macau, Pedro Costa Ferreira comparou o "novo regulamento europeu sobre
proteção de dados", que deverá entrar em vigor em maio de 2018, ao farol de um comboio que vem
na direção das empresas.
 
"Não é por acaso que, relativamente a este tema, 'desenhei' um comboio a vir na direção das agências
de viagens, e das empresas portuguesas em geral. O cenário é, de facto, perfeitamente aterrador",
reforçou o responsável.
 
"A lei é tão pouco clara, que, pasme-se, as empresas não sabem ainda como a cumprir; as tentativas
de cumprimento atiram-nos para empresas de consultoria que se multiplicam, com ofertas de
implementação de dezenas de milhares de euros; a própria lei ameaça com multas que, por si só,
podem determinar o fecho de uma empresa", justificou ainda Pedro Costa Ferreira.
 
O presidente da APAVT diz ser "curioso, este, espaço económico europeu", que coloca sobre as
cabeças dos empresários regulamentos que, "a irem em frente sem mais alterações, ameaçam
expulsar do espaço económico, micro e pequenas empresas que operam há décadas no mercado,
empresas que são nem mais nem menos do que as principais responsáveis pelo desenvolvimento
económico, pelo emprego, e pelo bem-estar das pessoas".
 
"Infelizmente, já vimos isto demasiadas vezes - a mistura explosiva criada por burocratas saloios e
ignorantes, embriagados pelo poder, e lobbies capazes de criar oportunidades de mais faturação, de
mais consultoria jurídica, de mais apoio técnico, tudo em cima e à conta de quem trabalha e que
quem faz da criação de emprego, um modo de vida", acusou Pedro Costa Ferreira, perante uma
plateia de congressistas de todas as áreas do turismo.
 
Presente estava também a secretária de Estado do Turismo de Portugal, Ana Mendes Godinho, a quem
o responsável se dirigiu dizendo que, no entender da APAVT, o Governo "tem a responsabilidade de
clarificar a lei", permitindo antes de tudo o mais que todos possam perceber como a cumprir.
 
"Tem o dever de promover um cenário de implementação que respeite a capacidade de financiamento
do setor e tem, finalmente, a responsabilidade de descansar o tecido económico relativamente a um
quadro de coimas absolutamente desequilibrado, face à realidade do tecido empresarial português",
afirmou, acrescentando que se se dirigia a Ana Mendes Godinho sobre esta matéria é por estar
absolutamente convencido "de que entende melhor do que ninguém" as preocupações do setor, e
"dessas preocupações poderá ser provedora, junto do Governo que integra" e que representa no
congresso.
 
O 23.º Congresso Nacional da APAVT começou hoje em Macau, contando com mais de 700
congressistas, 650 dos quais, segundo fonte oficial da APAVT, são portugueses.
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Este número de congressistas é "a maior afluência dos últimos 20 anos, tendo ultrapassado todas as
expectativas", disse a mesma fonte à Lusa, o que obrigou pela primeira vez na história da associação
a suspender inscrições.
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Turismo de Portugal vai dar incentivos para congressos nas zonas ardidas
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O Turismo de Portugal vai ter um programa de incentivos financeiros para a realização de congressos
nas zonas afetadas pelos incêndios, disse hoje a secretária de Estado do Turismo, em Macau.
 
À margem do 43.º Congresso da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT),
que começou hoje em Macau, Ana Mendes Godinho explicou que este programa de incentivos será
aplicado em função do número de participantes do evento.
 
"O Turismo de Portugal tem um mecanismo de apoio para que se realizem eventos e congressos no
centro, nas zonas dos incêndios", disse a governante aos jornalistas, acrescentando que "haverá um
incentivo financeiro em função do número de participantes".
 
O programa já foi aprovado, adiantou, mas ainda não foi publicado.
 
Também hoje, o presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira, disse que a associação criou e custeou
um 'site' sobre o turismo do Centro para ajudar à reconstrução daquele destino turístico afetado pelos
incêndios.
 
Em Macau, no discurso de abertura do 43.º Congresso Nacional da APAVT, que hoje começou, Pedro
Costa Ferreira, lembrou que este ano, apesar do bom momento que se vive, "existiram
acontecimentos tristes, e persistem preocupações relevantes relativamente ao futuro próximo".
 
"Do lado dos acontecimentos não desejados, pela sua importância, não podemos deixar de salientar a
tragédia dos incêndios, que afetou tão dramaticamente as gentes da região do centro, o nosso
'destino preferido' ['recomendado' pela associação] de 2017", afirmou o presidente da APAVT.
 
Acrescentou que a APAVT quer, por isso, estar ao lado da equipa do Turismo do Centro na
"reconstrução do destino".
 
"Sobretudo porque, sendo verdade que, depois da tragédia, houve, e ainda bem, um espaço de
solidariedade e ajuda, todos sabemos que uma espécie de solidão aí vem, quando as dificuldades
permanecerem, mas a atenção mediática desaparecer", afirmou.
 
Por esta e "todas" as razões, Pedro Costa Ferreira anunciou que a APAVT colocará, então, "à
disposição do turismo do centro, o site 'O Centro das atenções', que será colocado online a todo o
momento" e que, segundo o mesmo, cumpre uma promessa realizada num primeiro encontro com os
agentes do setor da região após "a primeira tragédia".
 
O responsável garantiu ainda que o 'site' estará vivo "ao longo de, pelo menos, todo o próximo ano",
chamando a atenção para "todas as oportunidades que se mantêm inalteradas, na região".
 
"A APAVT custeou integralmente este site e custeará integralmente a sua dinamização, na convicção
profunda de que o que o centro mais precisa é que os seus parceiros repitam até à exaustão, que a
melhor maneira de ajudar é irmos passar férias, e fazermos reuniões corporativas, naquela região do
país", reforçou.
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As centenas de incêndios que deflagraram no dia 15 de outubro, o pior dia de fogos do ano, segundo
as autoridades, provocaram 45 mortos e cerca de 70 feridos, perto de uma dezena dos quais graves.
 
Os fogos obrigaram a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas
de estradas, sobretudo nas regiões Norte e Centro.
 
Esta foi a segunda situação mais grave de incêndios com mortos em Portugal, depois de Pedrógão
Grande, em junho deste ano, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou, segundo a
contabilização oficial, 64 mortos e mais de 250 feridos. Registou-se ainda a morte de uma mulher que
foi atropelada quando fugia deste fogo.
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Incentivos à realização de congressos nas zonas afetadas pelos incêndios
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O Turismo de Portugal vai ter um programa de incentivos financeiros para a realização de congressos
nas zonas afetadas pelos incêndios, disse quinta-feira a secretária de Estado do Turismo, em Macau.
 
O Turismo de Portugal vai ter um programa de incentivos financeiros para a realização de congressos
nas zonas afetadas pelos incêndios, disse esta quinta-feira a secretária de Estado do Turismo, em
Macau.
 
À margem do 43.º Congresso da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo, que
começou quinta-feira em Macau, Ana Mendes Godinho explicou que este programa de incentivos será
aplicado em função do número de participantes do evento.
 
"O Turismo de Portugal tem um mecanismo de apoio para que se realizem eventos e congressos no
centro, nas zonas dos incêndios", disse a governante aos jornalistas, acrescentando que "haverá um
incentivo financeiro em função do número de participantes".
 
O programa já foi aprovado, adiantou, mas ainda não foi publicado.
 
Também esta quinta-feira, o presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira, disse que a associação criou
e custeou um 'site' sobre o turismo do Centro para ajudar à reconstrução daquele destino turístico
afetado pelos incêndios.
 
Em Macau, no discurso de abertura do 43.º Congresso Nacional da APAVT, que começou quinta-feira,
Pedro Costa Ferreira, lembrou que este ano, apesar do bom momento que se vive, "existiram
acontecimentos tristes, e persistem preocupações relevantes relativamente ao futuro próximo".
 
"Do lado dos acontecimentos não desejados, pela sua importância, não podemos deixar de salientar a
tragédia dos incêndios, que afetou tão dramaticamente as gentes da região do centro, o nosso
'destino preferido' ['recomendado' pela associação] de 2017", afirmou o presidente da APAVT.
 
Acrescentou que a APAVT quer, por isso, estar ao lado da equipa do Turismo do Centro na
"reconstrução do destino".
 
"Sobretudo porque, sendo verdade que, depois da tragédia, houve, e ainda bem, um espaço de
solidariedade e ajuda, todos sabemos que uma espécie de solidão aí vem, quando as dificuldades
permanecerem, mas a atenção mediática desaparecer", afirmou.
 
Por esta e "todas" as razões, Pedro Costa Ferreira anunciou que a APAVT colocará, então, "à
disposição do turismo do centro, o site 'O Centro das atenções', que será colocado online a todo o
momento" e que, segundo o mesmo, cumpre uma promessa realizada num primeiro encontro com os
agentes do setor da região após "a primeira tragédia".
 
O responsável garantiu ainda que o 'site' estará vivo "ao longo de, pelo menos, todo o próximo ano",
chamando a atenção para "todas as oportunidades que se mantêm inalteradas, na região".
 
"A APAVT custeou integralmente este site e custeará integralmente a sua dinamização, na convicção
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profunda de que o que o centro mais precisa é que os seus parceiros repitam até à exaustão, que a
melhor maneira de ajudar é irmos passar férias, e fazermos reuniões corporativas, naquela região do
país", reforçou.
 
As centenas de incêndios que deflagraram no dia 15 de outubro, o pior dia de fogos do ano, segundo
as autoridades, provocaram 45 mortos e cerca de 70 feridos, perto de uma dezena dos quais graves.
 
Os fogos obrigaram a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas
de estradas, sobretudo nas regiões Norte e Centro.
 
Esta foi a segunda situação mais grave de incêndios com mortos em Portugal, depois de Pedrógão
Grande, em junho deste ano, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou, segundo a
contabilização oficial, 64 mortos e mais de 250 feridos. Registou-se ainda a morte de uma mulher que
foi atropelada quando fugia deste fogo.
 
Agência Lusa
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Incêndios: Turismo de Portugal vai dar incentivos à realização de congressos nas
zonas afetadas - Governo
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O Turismo de Portugal vai ter um programa de incentivos financeiros para a realização de congressos
nas zonas afetadas pelos incêndios, disse hoje a secretária de Estado do Turismo, em Macau.
 
À margem do 43.º Congresso da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT),
que começou hoje em Macau, Ana Mendes Godinho explicou que este programa de incentivos será
aplicado em função do número de participantes do evento.
 
"O Turismo de Portugal tem um mecanismo de apoio para que se realizem eventos e congressos no
centro, nas zonas dos incêndios", disse a governante aos jornalistas, acrescentando que "haverá um
incentivo financeiro em função do número de participantes".
 
Por Lusa
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Receitas turísticas sobem 19%. "É o crescimento do século"
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Os turistas deixaram mais de 42 milhões de euros, por dia, em Portugal, entre janeiro a setembro. O
setor está a crescer, sobretudo, na época baixa, destaca a secretária de Estado do Turismo. As
receitas turísticas ultrapassaram os 11,5 mil milhões de euros no acumulado de janeiro a setembro
deste ano, o que representa um crescimento de 19% em relação a igual período do ano passado. "É o
maior crescimento do século", classifica a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho.Ao
todo, segundo os dados do Banco de Portugal, as receitas turísticas ascenderam, no conjunto dos
nove primeiros meses do ano, a 11.569 mil milhões de euros, um aumento homólogo de 19%.
Significa isto que, neste período, os turistas estrangeiros gastaram mais de 42,3 milhões de euros, por
dia, em Portugal.Este foi "um crescimento recorde, o maior crescimento do século" e, só nestes nove
meses, Portugal já superou o total de receitas turísticas arrecadadas no conjunto do ano de 2015,
sublinhou Ana Mendes Godinho, durante o 43º Congresso Nacional da Associação Portuguesa das
Agências de Viagens e Turismo (APAVT), que este ano decorre em Macau.Também os gastos dos
portugueses no estrangeiro estão a aumentar. Entre janeiro e setembro, os turistas portugueses
gastaram 3,2 mil milhões de euros no estrangeiro, mais 13% do que em igual período do ano
passado. Feitas as contas, o saldo da balança de viagens e turismo fixou-se em 8,3 mil milhões de
euros, uma subida homóloga de 21%. O turismo responde, assim, por 71% da balança de
serviços.Para além deste contributo para a economia nacional, a governante salientou ainda que o
turismo criou 53 mil postos de trabalho no terceiro trimestre. "Se compararmos setembro com o mês
homólogo de 2015, temos mais 70 mil pessoas a trabalhar no turismo em Portugal", afirmou. Mais
importante, destacou ainda, "a atividade turística está também a alargar-se todo o ano, com as
maiores taxas de crescimento a verificarem-se nos meses de época baixa".A jornalista viajou a Macau
a convite da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT).
 
Rafaela Burd Relvas
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Limitar turismo? "Voltaremos a ter sossego, mas assustador"
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O presidente da Associação de Agências de Viagens apela ao Governo que negoceie com a Câmara de
Lisboa para que não sejam impostos limites ao turismo. A Câmara Municipal de Lisboa prepara-se para
limitar o turismo na cidade e as reações dos operadores do setor não se fazem esperar. Pedro Costa
Ferreira, presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), não tem
dúvidas: impor quotas ao alojamento local ou travar a concessão de licenças à hotelaria vai trazer o
sossego de volta à cidade, mas não o sossego que se procura. Será "daquele assustador" e trará de
volta o medo dos "assaltos, drogas e prostituição"."Comungamos dos objetivos de harmonização do
crescimento com a qualidade de vida dos habitantes da cidade e consideramos que o trabalho na área
do turismo tem sido muito meritório", começou por dizer Pedro Costa Ferreira, no discurso de abertura
do 43º Congresso Nacional da APAVT, que este ano decorre em Macau. Ainda assim, sublinhou,
"nenhum plano de harmonização deve afastar a atividade turística, antes deve tê-la permanentemente
em conta".Por isso, o presidente da APAVT apelou à Secretaria de Estado do Turismo e à
Confederação do Turismo de Portugal (CTP) para que se envolvam nas negociações com a Câmara de
Lisboa e evitem os limites que Fernando Medina prevê impor já a partir do próximo ano."Se não
tivermos cuidado, voltaremos a ter sossego nas ruas de Lisboa. Mas daquele sossego assustador, que
acompanha quem não pode sair à rua, com medo de ser assaltado, das drogas e da
prostituição."Presidente da APAVT"Estamos a trabalhar em cima de realidades que cresceram muito,
mas que se mantêm, acreditem, frágeis. Se não tivermos cuidado, voltaremos a ter sossego nas ruas
de Lisboa. Mas daquele sossego assustador, que acompanha quem não pode sair à rua, com medo de
ser assaltado, das drogas e da prostituição", salientou Pedro Costa Ferreira. "Por maior que seja o
êxito, medidas inadequadas podem fazer regressar às ruas de Lisboa tempos recentes, aos quais
ninguém quererá voltar", concluiu.A jornalista viajou a Macau a convite da Associação Portuguesa das
Agências de Viagens e Turismo (APAVT).
 
Rafaela Burd Relvas
 
 

Página 852



Página 853



Página 854



Página 855



A856

Página 856



A857

Página 857



Página 858



Página 859



A860

Página 860



Página 861



Página 862



Página 863



Página 864



A865

Agências de viagens contra proibição de autocarros turísticos no centro de Lisboa
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O presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) advertiu esta
quinta-feira, em Macau, que as medidas implementadas por Lisboa no tema da operação turística
podem fazer regressar um "silêncio assustador" às ruas da cidade.
 
No discurso de abertura do 43.º Congresso Nacional da APAVT, que hoje começou, em Macau, Pedro
Costa Ferreira afirmou ter o dever de "chamar a atenção particular da tutela e da Confederação [do
Turismo Português]" para "o tema da operação turística na cidade de Lisboa".
 
Referindo-se, sobretudo, às restrições impostas pela Câmara de Lisboa à circulação de autocarros
turísticos na zona histórica da capital, mas também a novas medidas em estudo, o responsável
considerou-as de "alterações profundas".
 
"Comungamos dos objetivos de harmonização do crescimento com a qualidade de vida dos habitantes
da cidade, e sim, consideramos que o trabalho na área do turismo tem sido muito meritório", disse,
referindo-se à Câmara Municipal de Lisboa e ao trabalho efetuado no pelouro do Turismo.
 
No entanto, acrescentou, "nenhum plano de harmonização deve afastar a atividade turística, antes
deve exatamente tê-la permanentemente em conta".
 
Por isso, a APAVT faz um "apelo à tutela do Turismo e à CTP, que se incluam, e liderem, os trabalhos
de negociação" em curso sobre estas matérias.
 
"Estamos a trabalhar em cima de realidades que cresceram muito, mas que se mantêm, acreditem,
frágeis. Se não tivermos cuidado, voltaremos a ter sossego nas ruas de Lisboa. Mas daquele sossego
assustador, que acompanha quem não pode sair à rua, com medo de ser assaltado, das drogas e da
prostituição", sublinhou Pedro Costa Ferreira.
 
"Acreditem, por maior que seja o êxito, medidas inadequadas podem fazer regressar às ruas de Lisboa
tempos recentes, aos quais ninguém quererá voltar", concluiu ainda.
 
Já em 8 de agosto, a Confederação do Turismo Português (CTP) tinha defendido a suspensão das
restrições impostas pela Câmara de Lisboa à circulação de autocarros turísticos na zona histórica da
capital, para reavaliar o impacto no setor.
 
Em comunicado, a CTP deixava o aviso: "as restrições que a Câmara Municipal de Lisboa acaba de
impor à circulação de autocarros de turismo em determinadas áreas da cidade têm um impacto
negativo na atividade turística, nomeadamente junto das empresas que atuam no segmento MICE -
Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions", isto é, dedicadas à organização de eventos para
grandes grupos.
 
Para a confederação, a autarquia devia "suspender a medida, de forma a reavaliar o seu efeito
económico e empresarial e ajustá-la no quadro de um diálogo aberto e construtivo com os agentes do
turismo".
 
No final de julho, o município da capital informou ter proibido a circulação de autocarros turísticos com
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mais de nove lugares nos acessos à Sé e ao Castelo de Lisboa, visando evitar problemas para os
moradores, ao nível do ruído e do congestionamento do tráfego, entre outros.
 
"Aquilo que pretendemos é que, se os circuitos turísticos estão todos regulamentados, os ocasionais
não estão regulados e, portanto, há que regular a circulação dos veículos ocasionais de transporte de
passageiros", disse na altura à agência Lusa o vereador do Planeamento, Manuel Salgado.
 
O autarca explicou que a Câmara já interveio "nas zonas que são críticas, nomeadamente acessos à
Sé e ao Castelo, no eixo rua Jardim do Tabaco e rua Cais de Santarém, junto ao Museu do Fado",
colocando sinais proibitivos.
 
"Depois, a partir de 01 de setembro, pretendemos condicionar a circulação na rua do Alecrim, Chiado,
rua da Misericórdia, rua D. Pedro V, até ao Rato, portanto todo esse eixo", indicou.
 
Manuel Salgado informou, também, que "a um prazo mais longo, já certamente em 2018", a Câmara
pretende "regular" toda esta área que fica compreendida "entre a Avenida Infante Santo, Estrela,
Rato, Rua Alexandre Herculano, Avenida da Liberdade até à Avenida Almirante Reis, e depois Praça do
Chile, Praça Paiva Couceiro, até ao rio".
 
No comunicado de 08 de agosto, o presidente da CTP, Francisco Calheiros, frisava que o crescimento
sustentável do turismo na cidade, apoiado pela confederação, "estará sempre associado um modelo de
mobilidade urbano eficaz e adaptado às necessidades da capital".
 
"Entendemos, contudo, que deverá ser procurado um equilíbrio na definição desse modelo, que não
comprometa atividades económicas tão relevantes para o desenvolvimento socioeconómico de Lisboa
como é o caso do turismo", acrescentava o responsável.
 
Por Lusa
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"Se não tivermos cuidado, voltaremos a ter sossego nas ruas de Lisboa"
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O presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) advertiu hoje, em
Macau, que as medidas implementadas por Lisboa no tema da operação turística podem fazer
regressar um "silêncio assustador" às ruas da cidade.
 
No discurso de abertura do 43.º Congresso Nacional da APAVT, que hoje começou, em Macau, Pedro
Costa Ferreira afirmou ter o dever de "chamar a atenção particular da tutela e da Confederação [do
Turismo Português]" para "o tema da operação turística na cidade de Lisboa".
 
Referindo-se, sobretudo, às restrições impostas pela Câmara de Lisboa à circulação de autocarros
turísticos na zona histórica da capital, mas também a novas medidas em estudo, o responsável
considerou-as de "alterações profundas".
 
"Comungamos dos objetivos de harmonização do crescimento com a qualidade de vida dos habitantes
da cidade, e sim, consideramos que o trabalho na área do turismo tem sido muito meritório", disse,
referindo-se à Câmara Municipal de Lisboa e ao trabalho efetuado no pelouro do Turismo.
 
No entanto, acrescentou, "nenhum plano de harmonização deve afastar a atividade turística, antes
deve exatamente tê-la permanentemente em conta".
 
Por isso, a APAVT faz um "apelo à tutela do Turismo e à CTP, que se incluam, e liderem, os trabalhos
de negociação" em curso sobre estas matérias.
 
"Estamos a trabalhar em cima de realidades que cresceram muito, mas que se mantêm, acreditem,
frágeis. Se não tivermos cuidado, voltaremos a ter sossego nas ruas de Lisboa. Mas daquele sossego
assustador, que acompanha quem não pode sair à rua, com medo de ser assaltado, das drogas e da
prostituição", sublinhou Pedro Costa Ferreira.
 
"Acreditem, por maior que seja o êxito, medidas inadequadas podem fazer regressar às ruas de Lisboa
tempos recentes, aos quais ninguém quererá voltar", concluiu ainda.
 
Já em 08 de agosto, a Confederação do Turismo Português (CTP) tinha defendido a suspensão das
restrições impostas pela Câmara de Lisboa à circulação de autocarros turísticos na zona histórica da
capital, para reavaliar o impacto no setor.
 
Em comunicado, a CTP deixava o aviso: "as restrições que a Câmara Municipal de Lisboa acaba de
impor à circulação de autocarros de turismo em determinadas áreas da cidade têm um impacto
negativo na atividade turística, nomeadamente junto das empresas que atuam no segmento MICE -
Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions", isto é, dedicadas à organização de eventos para
grandes grupos.
 
Para a confederação, a autarquia devia "suspender a medida, de forma a reavaliar o seu efeito
económico e empresarial e ajustá-la no quadro de um diálogo aberto e construtivo com os agentes do
turismo".
 
No final de julho, o município da capital informou ter proibido a circulação de autocarros turísticos com
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mais de nove lugares nos acessos à Sé e ao Castelo de Lisboa, visando evitar problemas para os
moradores, ao nível do ruído e do congestionamento do tráfego, entre outros.
 
"Aquilo que pretendemos é que, se os circuitos turísticos estão todos regulamentados, os ocasionais
não estão regulados e, portanto, há que regular a circulação dos veículos ocasionais de transporte de
passageiros", disse na altura à agência Lusa o vereador do Planeamento, Manuel Salgado.
 
O autarca explicou que a Câmara já interveio "nas zonas que são críticas, nomeadamente acessos à
Sé e ao Castelo, no eixo rua Jardim do Tabaco e rua Cais de Santarém, junto ao Museu do Fado",
colocando sinais proibitivos.
 
"Depois, a partir de 01 de setembro, pretendemos condicionar a circulação na rua do Alecrim, Chiado,
rua da Misericórdia, rua D. Pedro V, até ao Rato, portanto todo esse eixo", indicou.
 
Manuel Salgado informou, também, que "a um prazo mais longo, já certamente em 2018", a Câmara
pretende "regular" toda esta área que fica compreendida "entre a Avenida Infante Santo, Estrela,
Rato, Rua Alexandre Herculano, Avenida da Liberdade até à Avenida Almirante Reis, e depois Praça do
Chile, Praça Paiva Couceiro, até ao rio".
 
No comunicado de 08 de agosto, o presidente da CTP, Francisco Calheiros, frisava que o crescimento
sustentável do turismo na cidade, apoiado pela confederação, "estará sempre associado um modelo de
mobilidade urbano eficaz e adaptado às necessidades da capital".
 
"Entendemos, contudo, que deverá ser procurado um equilíbrio na definição desse modelo, que não
comprometa atividades económicas tão relevantes para o desenvolvimento socioeconómico de Lisboa
como é o caso do turismo", acrescentava o responsável.
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Macau enaltece papel do congresso da APAVT como plataforma de relações entre
China e países de língua portuguesa
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Macau, 23 nov (Lusa) -- O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura de Macau enalteceu hoje o
uso da cidade anfitriã do congresso da APAVT como plataforma de relações entre a China e os países
de língua portuguesa.
 
No discurso de abertura do 43.º Congresso Nacional da Associação Portuguesa das Agências de
Viagens e Turismo (APAVT), que arrancou esta manhã em Macau, Alexis Tam afirmou que nesta
reunião magna dos agentes de viagens portugueses na cidade se foi "ainda mais longe, com Macau e
a APAVT a fazerem pleno uso do papel da cidade como plataforma de relações entre a China e os
países de língua portuguesa".
 
Esta tarde "um dos pontos altos do congresso" vai ser "a realização de um 'workshop' [reuniões de
trabalho] que juntará operadores de várias grandes cidades do Interior da China com profissionais de
turismo portugueses. É uma oportunidade significativa para os dois lados explorarem possibilidades de
negócios e tirarem partido da aproximação que Macau proporciona entre operadores chineses e
portugueses", afirmou Alexis Tam.
 
O encontro desta tarde, segundo o mesmo responsável, "atraiu operadores turísticos de cerca de meia
centena de agências de viagens do Interior da China interessadas em dinamizar o mercado 'outbound'
e 'inbound' [de e para] de Portugal-Europa-China".
 
Alexis Tam saudou estes empresários "por se terem deslocado a Macau para o encontro de negócios
de hoje com parceiros portugueses".
 
"O acolhimento do Congresso da APAVT em Macau insere-se plenamente no duplo desígnio do
Governo Central para o desenvolvimento da nossa Região Administrativa Especial: de por um lado,
transformar Macau num centro mundial de turismo e lazer e, por outro, de funcionar como uma
plataforma de serviços para a cooperação económica e comercial entre a China e os países de língua
portuguesa", reforçou.
 
Ao nível da dinamização da aproximação entre a China e os países de língua portuguesa, o
responsável referiu que as iniciativas têm decorrido sobretudo no âmbito do mecanismo de
relacionamento multilateral criado em 2003 com o Fórum para a Cooperação Económica e Comercial
entre a China e os Países de Língua Portuguesa, cujo Secretariado Permanente é em Macau e que
conta com delegados dos oito países lusófonos: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau,
Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.
 
"Devido às nossas relações históricas, além do Fórum de Macau, o relacionamento bilateral com
Portugal é naturalmente privilegiado e mais próximo, com trocas de visitas regulares e cooperação nas
mais diversas áreas. Ainda em setembro passado tive oportunidade de visitar Portugal para encontros
com as autoridades portuguesas e aprofundamento das relações nas áreas da saúde, educação e
cultura", lembrou, exemplificando "o resultado das boas relações" com "o sucesso da candidatura
conjunta do Arquivo de Macau e do Arquivo Nacional da Torre do Tombo de Portugal, da colecção
denominada "Chapas Sínicas" (Registos Oficiais de Macau durante a Dinastia Qing), inscritas há
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poucas semanas no Registo da Memória do Mundo da UNESCO".
 
O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura do Governo da Região Administrativa Especial de
Macau disse ainda que, enquanto destino anfitrião do evento deste ano, "é extremamente gratificante
verificar a mobilização que o congresso nacional da APAVT em Macau gerou", aludindo aos mais de
700 congressistas presentes, 650 dos quais, segundo fonte oficial da APAVT, são portugueses.
 
Este número de congressistas é "a maior afluência dos últimos 20 anos, tendo ultrapassado todas as
expectativas", disse a mesma fonte à Lusa, o que obrigou pela primeira vez na história da associação
a suspender inscrições.
 
MSF // EJ
 
Lusa/Fim
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Agências de viagens criam ´site´ para ajudar reconstrução do destino turístico
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Macau, 23 nov (Lusa) -- A Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo criou e custeou
um 'site' sobre o turismo do Centro para ajudar à reconstrução daquele destino turístico afetado pelos
incêndios, anunciou o seu presidente.
 
Em Macau, no discurso de abertura do 43.º Congresso Nacional da Associação Portuguesa das
Agências de Viagens e Turismo (APAVT), que hoje começou, Pedro Costa Ferreira, lembrou que este
ano, apesar do bom momento que se vive, "existiram acontecimentos tristes, e persistem
preocupações relevantes relativamente ao futuro próximo".
 
"Do lado dos acontecimentos não desejados, pela sua importância, não podemos deixar de salientar a
tragédia dos incêndios, que afetou tão dramaticamente as gentes da região do centro, o nosso
'destino preferido' ['recomendado' pela associação] de 2017", afirmou o presidente da APAVT.
 
Acrescentou que a APAVT quer, por isso, estar ao lado da equipa do Turismo do Centro na
"reconstrução do destino".
 
"Sobretudo porque, sendo verdade que, depois da tragédia, houve, e ainda bem, um espaço de
solidariedade e ajuda, todos sabemos que espécie de solidão aí vem, quando as dificuldades
permanecerem, mas a atenção mediática desaparecer", afirmou.
 
Por esta e "todas" as razões, Pedro Costa Ferreira anunciou que a APAVT colocará, então, "à
disposição do turismo do centro, o 'site' 'O Centro das atenções', que será colocado online a todo o
momento" e que, segundo o mesmo, cumpre uma promessa realizada num primeiro encontro com os
agentes do setor da região após "a primeira tragédia".
 
O responsável garantiu ainda que o 'site' estará vivo "ao longo de, pelo menos, todo o próximo ano",
chamando a atenção para "todas as oportunidades que se mantêm inalteradas, na região".
 
"A APAVT custeou integralmente este 'site' e custeará integralmente a sua dinamização, na convicção
profunda de que o que o centro mais precisa é que os seus parceiros repitam até à exaustão, que a
melhor maneira de ajudar é irmos passar férias, e fazermos reuniões corporativas, naquela região do
país", reforçou.
 
As centenas de incêndios que deflagraram no dia 15 de outubro, o pior dia de fogos do ano segundo
as autoridades, provocaram 45 mortos e cerca de 70 feridos, perto de uma dezena dos quais graves.
 
Os fogos obrigaram a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas
de estradas, sobretudo nas regiões Norte e Centro.
 
Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos em Portugal, depois de Pedrógão
Grande, em junho deste ano, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou, segundo a
contabilização oficial, 64 mortos e mais de 250 feridos. Registou-se ainda a morte de uma mulher que
foi atropelada quando fugia deste fogo.
 
A reunião magna da APAVT, que integra profissionais de todas as áreas do setor do Turismo, conta
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este ano, em Macau, com "mais de 700 congressistas, sendo 650 portugueses", disse fonte oficial da
associação à Agência Lusa.
 
MSF // SB
 
Lusa/fim
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Macau, 23 nov (Lusa) - O Turismo de Portugal vai ter um programa de incentivos financeiros para a
realização de congressos nas zonas afetadas pelos incêndios, disse hoje a secretária de Estado do
Turismo, em Macau.
 
À margem do 43.º Congresso da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT),
que começou hoje em Macau, Ana Mendes Godinho explicou que este programa de incentivos será
aplicado em função do número de participantes do evento.
 
"O Turismo de Portugal tem um mecanismo de apoio para que se realizem eventos e congressos no
centro, nas zonas dos incêndios", disse a governante aos jornalistas, acrescentando que "haverá um
incentivo financeiro em função do número de participantes".
 
O programa já foi aprovado, adiantou, mas ainda não foi publicado.
 
Também hoje, o presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira, disse que a associação criou e custeou
um 'site' sobre o turismo do Centro para ajudar à reconstrução daquele destino turístico afetado pelos
incêndios.
 
Em Macau, no discurso de abertura do 43.º Congresso Nacional da APAVT, que hoje começou, Pedro
Costa Ferreira, lembrou que este ano, apesar do bom momento que se vive, "existiram
acontecimentos tristes, e persistem preocupações relevantes relativamente ao futuro próximo".
 
"Do lado dos acontecimentos não desejados, pela sua importância, não podemos deixar de salientar a
tragédia dos incêndios, que afetou tão dramaticamente as gentes da região do centro, o nosso
'destino preferido' ['recomendado' pela associação] de 2017", afirmou o presidente da APAVT.
 
Acrescentou que a APAVT quer, por isso, estar ao lado da equipa do Turismo do Centro na
"reconstrução do destino".
 
"Sobretudo porque, sendo verdade que, depois da tragédia, houve, e ainda bem, um espaço de
solidariedade e ajuda, todos sabemos que uma espécie de solidão aí vem, quando as dificuldades
permanecerem, mas a atenção mediática desaparecer", afirmou.
 
Por esta e "todas" as razões, Pedro Costa Ferreira anunciou que a APAVT colocará, então, "à
disposição do turismo do centro, o site 'O Centro das atenções', que será colocado online a todo o
momento" e que, segundo o mesmo, cumpre uma promessa realizada num primeiro encontro com os
agentes do setor da região após "a primeira tragédia".
 
O responsável garantiu ainda que o 'site' estará vivo "ao longo de, pelo menos, todo o próximo ano",
chamando a atenção para "todas as oportunidades que se mantêm inalteradas, na região".
 
"A APAVT custeou integralmente este site e custeará integralmente a sua dinamização, na convicção
profunda de que o que o centro mais precisa é que os seus parceiros repitam até à exaustão, que a
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melhor maneira de ajudar é irmos passar férias, e fazermos reuniões corporativas, naquela região do
país", reforçou.
 
As centenas de incêndios que deflagraram no dia 15 de outubro, o pior dia de fogos do ano, segundo
as autoridades, provocaram 45 mortos e cerca de 70 feridos, perto de uma dezena dos quais graves.
 
Os fogos obrigaram a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas
de estradas, sobretudo nas regiões Norte e Centro.
 
Esta foi a segunda situação mais grave de incêndios com mortos em Portugal, depois de Pedrógão
Grande, em junho deste ano, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou, segundo a
contabilização oficial, 64 mortos e mais de 250 feridos. Registou-se ainda a morte de uma mulher que
foi atropelada quando fugia deste fogo.
 
MSF// ATR
 
Lusa/Fim
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Agências de viagens avisam que medidas adotadas podem trazer sossego assustador
a Lisboa
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Macau, 23 nov (Lusa) - O presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo
(APAVT) advertiu hoje, em Macau, que as medidas implementadas por Lisboa no tema da operação
turística podem fazer regressar um "silêncio assustador" às ruas da cidade.
 
No discurso de abertura do 43.º Congresso Nacional da APAVT, que hoje começou, em Macau, Pedro
Costa Ferreira afirmou ter o dever de "chamar a atenção particular da tutela e da Confederação [do
Turismo Português]" para "o tema da operação turística na cidade de Lisboa".
 
Referindo-se, sobretudo, às restrições impostas pela Câmara de Lisboa à circulação de autocarros
turísticos na zona histórica da capital, mas também a novas medidas em estudo, o responsável
considerou-as de "alterações profundas".
 
"Comungamos dos objetivos de harmonização do crescimento com a qualidade de vida dos habitantes
da cidade, e sim, consideramos que o trabalho na área do turismo tem sido muito meritório", disse,
referindo-se à Câmara Municipal de Lisboa e ao trabalho efetuado no pelouro do Turismo.
 
No entanto, acrescentou, "nenhum plano de harmonização deve afastar a atividade turística, antes
deve exatamente tê-la permanentemente em conta".
 
Por isso, a APAVT faz um "apelo à tutela do Turismo e à CTP, que se incluam, e liderem, os trabalhos
de negociação" em curso sobre estas matérias.
 
"Estamos a trabalhar em cima de realidades que cresceram muito, mas que se mantêm, acreditem,
frágeis. Se não tivermos cuidado, voltaremos a ter sossego nas ruas de Lisboa. Mas daquele sossego
assustador, que acompanha quem não pode sair à rua, com medo de ser assaltado, das drogas e da
prostituição", sublinhou Pedro Costa Ferreira.
 
"Acreditem, por maior que seja o êxito, medidas inadequadas podem fazer regressar às ruas de Lisboa
tempos recentes, aos quais ninguém quererá voltar", concluiu ainda.
 
Já em 08 de agosto, a Confederação do Turismo Português (CTP) tinha defendido a suspensão das
restrições impostas pela Câmara de Lisboa à circulação de autocarros turísticos na zona histórica da
capital, para reavaliar o impacto no setor.
 
Em comunicado, a CTP deixava o aviso: "as restrições que a Câmara Municipal de Lisboa acaba de
impor à circulação de autocarros de turismo em determinadas áreas da cidade têm um impacto
negativo na atividade turística, nomeadamente junto das empresas que atuam no segmento MICE -
Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions", isto é, dedicadas à organização de eventos para
grandes grupos.
 
Para a confederação, a autarquia devia "suspender a medida, de forma a reavaliar o seu efeito
económico e empresarial e ajustá-la no quadro de um diálogo aberto e construtivo com os agentes do
turismo".
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No final de julho, o município da capital informou ter proibido a circulação de autocarros turísticos com
mais de nove lugares nos acessos à Sé e ao Castelo de Lisboa, visando evitar problemas para os
moradores, ao nível do ruído e do congestionamento do tráfego, entre outros.
 
"Aquilo que pretendemos é que, se os circuitos turísticos estão todos regulamentados, os ocasionais
não estão regulados e, portanto, há que regular a circulação dos veículos ocasionais de transporte de
passageiros", disse na altura à agência Lusa o vereador do Planeamento, Manuel Salgado.
 
O autarca explicou que a Câmara já interveio "nas zonas que são críticas, nomeadamente acessos à
Sé e ao Castelo, no eixo rua Jardim do Tabaco e rua Cais de Santarém, junto ao Museu do Fado",
colocando sinais proibitivos.
 
"Depois, a partir de 01 de setembro, pretendemos condicionar a circulação na rua do Alecrim, Chiado,
rua da Misericórdia, rua D. Pedro V, até ao Rato, portanto todo esse eixo", indicou.
 
Manuel Salgado informou, também, que "a um prazo mais longo, já certamente em 2018", a Câmara
pretende "regular" toda esta área que fica compreendida "entre a Avenida Infante Santo, Estrela,
Rato, Rua Alexandre Herculano, Avenida da Liberdade até à Avenida Almirante Reis, e depois Praça do
Chile, Praça Paiva Couceiro, até ao rio".
 
No comunicado de 08 de agosto, o presidente da CTP, Francisco Calheiros, frisava que o crescimento
sustentável do turismo na cidade, apoiado pela confederação, "estará sempre associado um modelo de
mobilidade urbano eficaz e adaptado às necessidades da capital".
 
"Entendemos, contudo, que deverá ser procurado um equilíbrio na definição desse modelo, que não
comprometa atividades económicas tão relevantes para o desenvolvimento socioeconómico de Lisboa
como é o caso do turismo", acrescentava o responsável.
 
MSF (AYMN) // SB
 
Lusa/Fim
 
 

Página 879



Página 880



A881

Página 881



Página 882



A883

Página 883



Página 884



A885

Página 885



Página 886



A887

Página 887



Página 888



Página 889



Página 890



A891

Página 891



Página 892



A893

Página 893



Página 894



Página 895



Página 896



Página 897



Página 898



A899

Página 899



Página 900



A901

Página 901



Página 902



A903

Página 903



Página 904



A905

Página 905



Página 906



A907

Página 907



Página 908



A909

Página 909



Página 910



A911

Página 911



Página 912



A913

Página 913



Página 914



A915

Página 915



Página 916



A917

Página 917



Página 918



Página 919



A920

Eventos nas regiões afectadas pelos incêndios vão ter apoios
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23 de Novembro de 2017, 7:11
 
Secretária de Estado do Turismo apelou no congresso das agências de viagens à realização de eventos
nas regiões afectadas pelos incêndios.
 
Foto
    
     
  
 
      Ana Mendes Godinho, secretária de Estado do Turismo
     Enric Vives-Rubio/Arquivo
 
Os eventos e congressos que se realizem nas regiões que foram afectadas este ano pelos incêndios
vão ter apoios financeiros do Estado. De acordo com a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes
Godinho, o Governo já aprovou um programa de incentivos, que, a partir do momento que entrar em
vigor - falta ainda a sua publicação -, contempla um apoio financeiro a calcular em função do número
de visitantes.
 
O anúncio foi feito nesta quinta-feira em Macau, na cerimónia de abertura do 43.º congresso nacional
da Associação Portuguesa da Agências de Viagem e Turismo (APAVT). Perante uma plateia composta
por centenas de personalidades ligadas ao sector (estão registados cerca de 650 participantes), Ana
Mendes Godinho lançou mesmo um apelo para que os intervenientes adiram ao novo programa, com
pequenos eventos corporativos, de modo a ajudar a recuperar a economia das regiões afectadas.
 
Na mesma linha, o presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira, depois de afirmar no seu discurso
inaugural que 2017 foi claramente positivo para o sector, não deixou de salientar os impactos
negativos dos incêndios e a necessidade de reconstrução. Nesse sentido, a  APAVT, de acordo com o
seu presidente, criou um site apelidado de "O Centro das atenções", que "será colocado online a todo
o momento" e ficará à disposição do turismo do centro.
 
"Ao longo de pelo menos todo o próximo ano, manteremos vivo este site onde, em conjunto com o
Turismo do Centro, chamaremos a atenção para todas as oportunidades que se mantêm inalteradas,
na região", adiantou Pedro Costa Ferreira. "A melhor maneira de ajudar é irmos passar férias, e
fazermos reuniões corporativas, naquela região" de Portugal, sublinhou.
 
O jornalista viajou a convite da APAVT
 
Luís Villalobos
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Número de turistas chineses aumentou 40% até Setembro
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23 de Novembro de 2017, 13:05
 
Secretária de Estado avançou novos dados que confirmam crescimento do sector no congresso das
agências de viagens, no qual também houve alertas.
 
Foto
    
     
  
 
     
     LUSA/ANTÓNIO MIL-HOMENS
 
A secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, chegou ao congresso nacional da Associação
Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), em Macau, com vários indicadores de
crescimento no bolso. O maior de todos diz respeito às receitas do turismo, que, entre Janeiro e
Setembro deste ano, cresceram 19%. Ou seja, mostram os dados mais actualizados, entraram 11.500
milhões de euros por esta via para a economia portuguesa, mais do que entrou nos doze meses de
2015.
 
O saldo da balança turística está positivo em 8300 milhões (+21,6%) e, em Setembro, havia mais 70
mil pessoas a trabalhar no sector face ao mesmo mês do ano passado.
 
Diferentes factores contribuem para estes números, e a China é um deles, com o seu próprio recorde:
nos primeiros nove meses do ano, destacou Ana Mendes Godinho nesta quinta-feira, houve um
crescimento de 40% nos turistas chineses em Portugal (o que compara com 18% de 2016).
 
Para tal, foi fundamental a primeira ligação directa entre Pequim e Lisboa, inaugurada em Julho deste
ano e operada pelo grupo HNA (accionista da TAP através do consórcio privado Atlantic Gateway).
 
Agora, disse a governante no primeiro dia do congresso (que decorre até sábado), pretende-se manter
o actual ritmo de crescimento e "garantir que sabemos receber" os turistas chineses. Para já, entre
estágios de profissionais chineses em Portugal e o aprofundamento de contactos e negócios - o
programa oficial do congresso inclui um encontro entre operadores turísticos da China e de Portugal -,
uma táctica é vender um destino maior do que o nacional.
 
À margem da abertura do congresso da APAVT, em declarações aos jornalistas, Ana Mendes Godinho
explicou que o que se está a promover na China é a Península Ibérica. "Estamos a fazer uma
promoção conjunta, com a mensagem de que indo à Península Ibérica tem-se a possibilidade de
conhecer dois destinos diferentes, entrando ou saindo via Portugal", sublinhou.
 
Sobre Macau, a secretária de Estado afirmou que o regresso do evento a esta região (a última vez
tinha sido em 2008, e desde então o encontro anual tinha sido em território nacional) é a
"confirmação da sua importância" para Portugal. Em representação da Região Administrativa Especial
da Macau (RAEM) esteve o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, que destacou a
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importância do congresso da APAVT para "dinamizar a oferta de pacotes e roteiros turísticos". A
inauguração dos voos directos Pequim-Lisboa, "com uma ligação a Macau", representou um "passo
histórico que há que aproveitar", defendeu.
Agências lançam alertas
A boa conjuntura do sector também foi destacada pelo presidente da APAVT, que falou de "um ano
positivo para as agências", período em que se conseguiu também a revisão do acordo colectivo de
trabalho.
 
Pedro Costa Ferreira destacou a existência de um "ciclo económico favorável, com mais crescimento,
mais confiança na economia, mais consumo e menos desemprego". Isto para logo depois alertar que
"persistem preocupações várias, estrangulamentos" e muitas dúvidas face ao futuro.
 
Uma delas, e que mereceu bastante destaque, foi o que apelida de "taxas discriminatórias de reserva"
praticadas pelos "gigantes da aviação". Os prejudicados, diz, são a distribuição independente e as
"companhias aéreas menos fortes, onde se incluem todas as portuguesas". Para o presidente da
APAVT, "parece razoável pensar que, através do movimento de consolidação da indústria aérea,
estamos perante a tentativa de construção de um oligopólio bem definido".
 
Pedro Costa Ferreira destacou também o novo regulamento europeu sobre a protecção de dados que
irá entrar em vigor em 2018 e que, defende, não é claro "e as empresas não sabem ainda como
cumprir".
 
Mencionando a existência de uma "mistura explosiva formada por burocratas saloios e ignorantes" e
"lobbies capazes de criar oportunidades de mais facturação, de mais consultoria jurídica", sublinha que
a lei "ameaça com multas que, por si só, podem determinar o fecho de uma empresa". Neste caso, a
mensagem tinha a secretária de Estado como destinatária - com a responsabilidade de clarificar a lei,
disse Costa Ferreira -, que tomou nota mas não se pronunciou
 
O jornalista viajou a convite da APAVT.
 
Luís Villalobos
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Governo aprova regime especial de incentivos para a organização de eventos no

centro do país

http://www.pt.cision.com/s/?l=c86158ee

/

 
O governo aprova regime especial de incentivos para a organização de eventos no centro do país,
trata-se de um apoio direto do Turismo de Portugal para revitalizar a atividade turística após a
tragédia dos incêndios.
Declarações de Ana Mendes Godinho, Sec. Estado do Turismo; Pedro Costa Ferreira, APAVT.
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Agências de viagens criam site para ajudar reconstrução do Centro como destino
turístico
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Lusa23 Nov, 2017, 07:50 | Cultura
 
A Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo criou e custeou um `site` sobre o
turismo do Centro para ajudar à reconstrução daquele destino turístico afetado pelos incêndios,
anunciou o seu presidente.
 
Em Macau, no discurso de abertura do 43.º Congresso Nacional da Associação Portuguesa das
Agências de Viagens e Turismo (APAVT), que hoje começou, Pedro Costa Ferreira, lembrou que este
ano, apesar do bom momento que se vive, "existiram acontecimentos tristes, e persistem
preocupações relevantes relativamente ao futuro próximo".
 
"Do lado dos acontecimentos não desejados, pela sua importância, não podemos deixar de salientar a
tragédia dos incêndios, que afetou tão dramaticamente as gentes da região do centro, o nosso
`destino preferido` [`recomendado` pela associação] de 2017", afirmou o presidente da APAVT.
 
Acrescentou que a APAVT quer, por isso, estar ao lado da equipa do Turismo do Centro na
"reconstrução do destino".
 
"Sobretudo porque, sendo verdade que, depois da tragédia, houve, e ainda bem, um espaço de
solidariedade e ajuda, todos sabemos que espécie de solidão aí vem, quando as dificuldades
permanecerem, mas a atenção mediática desaparecer", afirmou.
 
Por esta e "todas" as razões, Pedro Costa Ferreira anunciou que a APAVT colocará, então, "à
disposição do turismo do centro, o `site` `O Centro das atenções`, que será colocado online a todo o
momento" e que, segundo o mesmo, cumpre uma promessa realizada num primeiro encontro com os
agentes do setor da região após "a primeira tragédia".
 
O responsável garantiu ainda que o `site` estará vivo "ao longo de, pelo menos, todo o próximo ano",
chamando a atenção para "todas as oportunidades que se mantêm inalteradas, na região".
 
"A APAVT custeou integralmente este `site` e custeará integralmente a sua dinamização, na convicção
profunda de que o que o centro mais precisa é que os seus parceiros repitam até à exaustão, que a
melhor maneira de ajudar é irmos passar férias, e fazermos reuniões corporativas, naquela região do
país", reforçou.
 
As centenas de incêndios que deflagraram no dia 15 de outubro, o pior dia de fogos do ano segundo
as autoridades, provocaram 45 mortos e cerca de 70 feridos, perto de uma dezena dos quais graves.
 
Os fogos obrigaram a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas
de estradas, sobretudo nas regiões Norte e Centro.
 
Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos em Portugal, depois de Pedrógão
Grande, em junho deste ano, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou, segundo a
contabilização oficial, 64 mortos e mais de 250 feridos. Registou-se ainda a morte de uma mulher que
foi atropelada quando fugia deste fogo.
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A reunião magna da APAVT, que integra profissionais de todas as áreas do setor do Turismo, conta
este ano, em Macau, com "mais de 700 congressistas, sendo 650 portugueses", disse fonte oficial da
associação à Agência Lusa.
 
2017-11-23T07:50:45+00:00
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Macau enaltece papel do congresso da APAVT como plataforma de relações entre
China e países de língua portuguesa
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Lusa23 Nov, 2017, 07:51 / atualizado em 23 Nov, 2017, 07:52 | Mundo
 
O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura de Macau enalteceu hoje o uso da cidade anfitriã do
congresso da APAVT como plataforma de relações entre a China e os países de língua portuguesa.
 
No discurso de abertura do 43.º Congresso Nacional da Associação Portuguesa das Agências de
Viagens e Turismo (APAVT), que arrancou esta manhã em Macau, Alexis Tam afirmou que nesta
reunião magna dos agentes de viagens portugueses na cidade se foi "ainda mais longe, com Macau e
a APAVT a fazerem pleno uso do papel da cidade como plataforma de relações entre a China e os
países de língua portuguesa".
 
Esta tarde "um dos pontos altos do congresso" vai ser "a realização de um `workshop` [reuniões de
trabalho] que juntará operadores de várias grandes cidades do Interior da China com profissionais de
turismo portugueses. É uma oportunidade significativa para os dois lados explorarem possibilidades de
negócios e tirarem partido da aproximação que Macau proporciona entre operadores chineses e
portugueses", afirmou Alexis Tam.
 
O encontro desta tarde, segundo o mesmo responsável, "atraiu operadores turísticos de cerca de meia
centena de agências de viagens do Interior da China interessadas em dinamizar o mercado
`outbound` e `inbound` [de e para] de Portugal-Europa-China".
 
Alexis Tam saudou estes empresários "por se terem deslocado a Macau para o encontro de negócios
de hoje com parceiros portugueses".
 
"O acolhimento do Congresso da APAVT em Macau insere-se plenamente no duplo desígnio do
Governo Central para o desenvolvimento da nossa Região Administrativa Especial: de por um lado,
transformar Macau num centro mundial de turismo e lazer e, por outro, de funcionar como uma
plataforma de serviços para a cooperação económica e comercial entre a China e os países de língua
portuguesa", reforçou.
 
Ao nível da dinamização da aproximação entre a China e os países de língua portuguesa, o
responsável referiu que as iniciativas têm decorrido sobretudo no âmbito do mecanismo de
relacionamento multilateral criado em 2003 com o Fórum para a Cooperação Económica e Comercial
entre a China e os Países de Língua Portuguesa, cujo Secretariado Permanente é em Macau e que
conta com delegados dos oito países lusófonos: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau,
Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.
 
"Devido às nossas relações históricas, além do Fórum de Macau, o relacionamento bilateral com
Portugal é naturalmente privilegiado e mais próximo, com trocas de visitas regulares e cooperação nas
mais diversas áreas. Ainda em setembro passado tive oportunidade de visitar Portugal para encontros
com as autoridades portuguesas e aprofundamento das relações nas áreas da saúde, educação e
cultura", lembrou, exemplificando "o resultado das boas relações" com "o sucesso da candidatura
conjunta do Arquivo de Macau e do Arquivo Nacional da Torre do Tombo de Portugal, da colecção
denominada "Chapas Sínicas" (Registos Oficiais de Macau durante a Dinastia Qing), inscritas há
poucas semanas no Registo da Memória do Mundo da UNESCO".
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O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura do Governo da Região Administrativa Especial de
Macau disse ainda que, enquanto destino anfitrião do evento deste ano, "é extremamente gratificante
verificar a mobilização que o congresso nacional da APAVT em Macau gerou", aludindo aos mais de
700 congressistas presentes, 650 dos quais, segundo fonte oficial da APAVT, são portugueses.
 
Este número de congressistas é "a maior afluência dos últimos 20 anos, tendo ultrapassado todas as
expectativas", disse a mesma fonte à Lusa, o que obrigou pela primeira vez na história da associação
a suspender inscrições.
 
2017-11-23T07:51:19+00:00
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Turismo de Portugal vai dar incentivos à realização de congressos nas zonas afetadas
pelos incêndios
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Lusa23 Nov, 2017, 18:17 | Economia
 
O Turismo de Portugal vai ter um programa de incentivos financeiros para a realização de congressos
nas zonas afetadas pelos incêndios, disse hoje a secretária de Estado do Turismo, em Macau.
 
À margem do 43.º Congresso da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT),
que começou hoje em Macau, Ana Mendes Godinho explicou que este programa de incentivos será
aplicado em função do número de participantes do evento.
 
"O Turismo de Portugal tem um mecanismo de apoio para que se realizem eventos e congressos no
centro, nas zonas dos incêndios", disse a governante aos jornalistas, acrescentando que "haverá um
incentivo financeiro em função do número de participantes".
 
O programa já foi aprovado, adiantou, mas ainda não foi publicado.
 
Também hoje, o presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira, disse que a associação criou e custeou
um `site` sobre o turismo do Centro para ajudar à reconstrução daquele destino turístico afetado
pelos incêndios.
 
Em Macau, no discurso de abertura do 43.º Congresso Nacional da APAVT, que hoje começou, Pedro
Costa Ferreira, lembrou que este ano, apesar do bom momento que se vive, "existiram
acontecimentos tristes, e persistem preocupações relevantes relativamente ao futuro próximo".
 
"Do lado dos acontecimentos não desejados, pela sua importância, não podemos deixar de salientar a
tragédia dos incêndios, que afetou tão dramaticamente as gentes da região do centro, o nosso
`destino preferido` [`recomendado` pela associação] de 2017", afirmou o presidente da APAVT.
 
Acrescentou que a APAVT quer, por isso, estar ao lado da equipa do Turismo do Centro na
"reconstrução do destino".
 
"Sobretudo porque, sendo verdade que, depois da tragédia, houve, e ainda bem, um espaço de
solidariedade e ajuda, todos sabemos que uma espécie de solidão aí vem, quando as dificuldades
permanecerem, mas a atenção mediática desaparecer", afirmou.
 
Por esta e "todas" as razões, Pedro Costa Ferreira anunciou que a APAVT colocará, então, "à
disposição do turismo do centro, o site `O Centro das atenções`, que será colocado online a todo o
momento" e que, segundo o mesmo, cumpre uma promessa realizada num primeiro encontro com os
agentes do setor da região após "a primeira tragédia".
 
O responsável garantiu ainda que o `site` estará vivo "ao longo de, pelo menos, todo o próximo ano",
chamando a atenção para "todas as oportunidades que se mantêm inalteradas, na região".
 
"A APAVT custeou integralmente este site e custeará integralmente a sua dinamização, na convicção
profunda de que o que o centro mais precisa é que os seus parceiros repitam até à exaustão, que a
melhor maneira de ajudar é irmos passar férias, e fazermos reuniões corporativas, naquela região do
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país", reforçou.
 
As centenas de incêndios que deflagraram no dia 15 de outubro, o pior dia de fogos do ano, segundo
as autoridades, provocaram 45 mortos e cerca de 70 feridos, perto de uma dezena dos quais graves.
 
Os fogos obrigaram a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas
de estradas, sobretudo nas regiões Norte e Centro.
 
Esta foi a segunda situação mais grave de incêndios com mortos em Portugal, depois de Pedrógão
Grande, em junho deste ano, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou, segundo a
contabilização oficial, 64 mortos e mais de 250 feridos. Registou-se ainda a morte de uma mulher que
foi atropelada quando fugia deste fogo.
 
2017-11-23T18:17:40+00:00
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Agências de viagens avisam que medidas adotadas podem trazer sossego assustador
a Lisboa
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Lusa23 Nov, 2017, 09:33 | Mundo
 
O presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) advertiu hoje, em
Macau, que as medidas implementadas por Lisboa no tema da operação turística podem fazer
regressar um "silêncio assustador" às ruas da cidade.
 
No discurso de abertura do 43.º Congresso Nacional da APAVT, que hoje começou, em Macau, Pedro
Costa Ferreira afirmou ter o dever de "chamar a atenção particular da tutela e da Confederação [do
Turismo Português]" para "o tema da operação turística na cidade de Lisboa".
 
Referindo-se, sobretudo, às restrições impostas pela Câmara de Lisboa à circulação de autocarros
turísticos na zona histórica da capital, mas também a novas medidas em estudo, o responsável
considerou-as de "alterações profundas".
 
"Comungamos dos objetivos de harmonização do crescimento com a qualidade de vida dos habitantes
da cidade, e sim, consideramos que o trabalho na área do turismo tem sido muito meritório", disse,
referindo-se à Câmara Municipal de Lisboa e ao trabalho efetuado no pelouro do Turismo.
 
No entanto, acrescentou, "nenhum plano de harmonização deve afastar a atividade turística, antes
deve exatamente tê-la permanentemente em conta".
 
Por isso, a APAVT faz um "apelo à tutela do Turismo e à CTP, que se incluam, e liderem, os trabalhos
de negociação" em curso sobre estas matérias.
 
"Estamos a trabalhar em cima de realidades que cresceram muito, mas que se mantêm, acreditem,
frágeis. Se não tivermos cuidado, voltaremos a ter sossego nas ruas de Lisboa. Mas daquele sossego
assustador, que acompanha quem não pode sair à rua, com medo de ser assaltado, das drogas e da
prostituição", sublinhou Pedro Costa Ferreira.
 
"Acreditem, por maior que seja o êxito, medidas inadequadas podem fazer regressar às ruas de Lisboa
tempos recentes, aos quais ninguém quererá voltar", concluiu ainda.
 
Já em 08 de agosto, a Confederação do Turismo Português (CTP) tinha defendido a suspensão das
restrições impostas pela Câmara de Lisboa à circulação de autocarros turísticos na zona histórica da
capital, para reavaliar o impacto no setor.
 
Em comunicado, a CTP deixava o aviso: "as restrições que a Câmara Municipal de Lisboa acaba de
impor à circulação de autocarros de turismo em determinadas áreas da cidade têm um impacto
negativo na atividade turística, nomeadamente junto das empresas que atuam no segmento MICE -
Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions", isto é, dedicadas à organização de eventos para
grandes grupos.
 
Para a confederação, a autarquia devia "suspender a medida, de forma a reavaliar o seu efeito
económico e empresarial e ajustá-la no quadro de um diálogo aberto e construtivo com os agentes do
turismo".
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No final de julho, o município da capital informou ter proibido a circulação de autocarros turísticos com
mais de nove lugares nos acessos à Sé e ao Castelo de Lisboa, visando evitar problemas para os
moradores, ao nível do ruído e do congestionamento do tráfego, entre outros.
 
"Aquilo que pretendemos é que, se os circuitos turísticos estão todos regulamentados, os ocasionais
não estão regulados e, portanto, há que regular a circulação dos veículos ocasionais de transporte de
passageiros", disse na altura à agência Lusa o vereador do Planeamento, Manuel Salgado.
 
O autarca explicou que a Câmara já interveio "nas zonas que são críticas, nomeadamente acessos à
Sé e ao Castelo, no eixo rua Jardim do Tabaco e rua Cais de Santarém, junto ao Museu do Fado",
colocando sinais proibitivos.
 
"Depois, a partir de 01 de setembro, pretendemos condicionar a circulação na rua do Alecrim, Chiado,
rua da Misericórdia, rua D. Pedro V, até ao Rato, portanto todo esse eixo", indicou.
 
Manuel Salgado informou, também, que "a um prazo mais longo, já certamente em 2018", a Câmara
pretende "regular" toda esta área que fica compreendida "entre a Avenida Infante Santo, Estrela,
Rato, Rua Alexandre Herculano, Avenida da Liberdade até à Avenida Almirante Reis, e depois Praça do
Chile, Praça Paiva Couceiro, até ao rio".
 
No comunicado de 08 de agosto, o presidente da CTP, Francisco Calheiros, frisava que o crescimento
sustentável do turismo na cidade, apoiado pela confederação, "estará sempre associado um modelo de
mobilidade urbano eficaz e adaptado às necessidades da capital".
 
"Entendemos, contudo, que deverá ser procurado um equilíbrio na definição desse modelo, que não
comprometa atividades económicas tão relevantes para o desenvolvimento socioeconómico de Lisboa
como é o caso do turismo", acrescentava o responsável.
 
2017-11-23T09:33:07+00:00
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Portugal atrai cada vez mais chineses
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As ligações aéreas voltam a ser determinantes nos fluxos turísticos. E a prova é que com o voo directo
entre Lisboa e Pequim, que o governo português considera ser uma "conquista enorme", houve uma
"demonstração clara do crescimento do mercado chinês" em Portugal.
 
Para que conste, mesmo sem os charters um dia vaticinados por Paulo Futre, o número de hóspedes
chineses entrados em Portugal cresceu 40% para 191 mil nos primeiros nove meses do ano, face ao
período homólogo. A garantia é dada secretária de Estado do Turismo que hoje, em Macau,
manifestou entusiasmo com o valor já obtido. No ano passado este crescimento já tinha sido de 18%
e agora "é manter este nível deste ano, que é um valor fantástico".
 
Questionada à margem do 43.º Congresso da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e
Turismo, que começou hoje em Macau, sobre perspectivas de novas ligações para a Ásia, Ana Mendes
Godinho limitou-se assegurar que já foi conseguida "uma vitória histórica".
 
Questionada pelo DIÁRIO sobre os motivos que levam os turistas chineses a escolher Portugal,
assegurou que "procuram história, cultura, gastronomia, segurança e experiências diferentes". Um
factor que pode beneficiar a Madeira. Até porque que os chineses não vão à Europa apenas uma
semana. Nesse sentido, "estamos a promover também o destino Península Ibérica, fazendo uma
promoção conjunta, passando a mensagem de que indo à Península Ibérica têm oportunidade de
conhecer dois países completamente diferentes, com experiências completamente diferentes e com a
vantagem acrescida que é o voo direto, que permite que entrem ou saiam via Portugal", sublinhou
Ana Mendes Godinho.
 
Sobre o voo directo, com ligação a Macau, sublinhou ainda que este "muda completamente o
paradigma da operação", porque Portugal deixa de "estar completamente dependente da entrada e
saída dos aeroportos em Espanha". "As operações podem ser feitas de uma forma muito mais
equilibrada com a divisão entre os dias em Portugal em Espanha", refere.
 
O 43.º Congresso Nacional da APAVT começou hoje em Macau, contando com mais de 700
congressistas, 650 dos quais, segundo fonte oficial da APAVT, são portugueses. Este número de
congressistas é "a maior afluência dos últimos 20 anos, tendo ultrapassado todas as expectativas",
disse a mesma fonte à Lusa, o que obrigou pela primeira vez na história da associação a suspender
inscrições.
 
07:46 23 novembro, 2017
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"O ano foi positivo para as agências de viagens", mas não houve apenas boas notícias. Mais, o futuro
não está a salvo de incertezas pois não se resume a esperanças e optimismo. Uma convicção
assumida pelo presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT),
Pedro Costa Ferreira, na sessão de abertura do 43.º Congresso Nacional, que este ano se realiza em
Macau pela quinta vez na história.
 
É ponto assente que as agências gozaram de um ciclo económico favorável, com mais crescimento,
mais confiança na economia, mais consumo e menos desemprego. Um facto que para Costa Ferreira
alavancou o bom trabalho executado do lado do outgoing, pelas agências de viagens portuguesas. Por
outro lado, o extraordinário momento do País, enquanto destino turístico, permite antever que, do
lado do incoming, haverá certamente mais crescimento, melhores resultados e balanços mais sólidos,
neste final do ano.
 
Há também um quadro laboral mais moderno, mais amigo da economia e da criação de emprego, bem
assim como colaboradores mais respeitados e mais valorizados. Um quadro que sai do trabalho entre
a APAVT e o sindicato do sector, que permitiu a revisão do acordo colectivo de trabalho, dez anos
depois, "o que é muito tempo!"
 
No Centro das atenções
 
Contudo, não houve apenas boas notícias. A tragédia dos incêndios, que afectou tão dramaticamente
as gentes da região do centro, o "destino preferido" da APAVT em 2017, dominou as preocupações,
havendo um compromisso efectivo de solidariedade para com o Centro de Portugal na dura fase de
reconstrução do destino e que não se faz apenas de palavras.
 
Prevenindo a espécie de solidão que aí vem, quando as dificuldades permanecerem, mas a atenção
mediática desaparecer, a APAVT deu conta que disponibilizou ao turismo do centro, o site "O Centro
das atenções", que será colocado on-line a todo o momento.
 
"Ao longo de pelo menos todo o próximo ano, manteremos vivo este site onde, em conjunto com o
Turismo do Centro chamaremos a atenção para todas as oportunidades que se mantêm inalteradas,
na região. Cada um, neste processo ajudou como pode e de acordo com as suas convicções.
 
A APAVT custeou integralmente este site e custeará integralmente a sua dinamização, na convicção
profunda "de que o que o centro mais precisa é que os seus parceiros repitam até à exaustão, que a
melhor maneira de ajudar é irmos passar férias, e fazermos reuniões corporativas,naquela região do
País".
 
Dúvidas futuras
 
Para além deste acontecimentos não desejados, e apesar da boa prestação do sector ao longo do ano,
Pedro Costa Ferreira refere que "persistem preocupações várias, estrangulamentos, muitas dúvidas
relativamente ao futuro".
 
A instituição de taxas discriminatórias de reserva nos GDS`s, pelos gigantes da aviação e o ambiente
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jurídico/regulatório que virá igualmente introduzir novas e importantes dificuldades, concretamente a
nova directiva europeia sobre viagens organizadas, o novo regulamento europeu sobre protecção de
dados, e o novo ambiente de operação turística na cidade de Lisboa foram aspectos abordados. Daí o
desbafo presidencial que reproduzimos:
 
"Uma relação com a industria aérea que teima em nos trazer novos desafios, novas barreiras, novas
tensões.
 
Um quadro regulatório que imporá maior responsabilidade e mais risco
 
Um regulamento que vai entrar em vigor, mas relativamente ao qual existem mais dúvidas do que
certezas.
 
Uma cidade onde está mais difícil operar.
 
Um aeroporto esgotado, causa de inúmeros estrangulamentos ao crescimento, quer do lado do
incoming, quer do lado do outgoing.
 
Uma desigualdade fiscal internacional que se mantém,para gáudio dos nossos amigos espanhóis, que
fazem publicidade de eventos 23% mais baratos do que em Portugal
 
São inúmeras as barreiras que se erguem no futuro.
 
Seguir vencendo o desafio da formação, da gestão competente, da criatividade, da diferenciação, do
foco, em suma, da criação de valor para o cliente, é o único caminho.
 
É o único, mas não é novo. Todos nós estamos no mercado única e exclusivamente pela nossa ligação
ao cliente, eesta, actualmente, só resulta da criação de valor.
 
Estejam todos absolutamente certos de que o sector das agências de viagens continuará a responder
presente, criando valor para o cliente, assegurando a liberdade de escolha, contribuindo para o bem-
estar e qualidade de vida das pessoas.
 
A principal viagem de todos e cada um de nós continuará a ser a próxima".
 
Macau histórico
 
Sobre Macau, "incomparável região" e palco deste congresso, Costa Ferreira sublinhou que representa,
quer para Portugal, quer para o turismo, uma "referência do extraordinário desenvolvimento
económico da região que mais influenciará o mundo, nas próximas décadas".
 
"Portugal e Macau não apenas partilham ligações históricas, culturais e afectivas. Poderão igualmente
jogar papéis absolutamente relevantes, no espaço das relações económicas entre a China e a Europa.
Por um lado, Macau será sempre uma referência para Portugal, enquanto porta de entrada no
mercado mais importante do turismo mundial, a China. Por outro lado, não tenho uma dúvida que
Macau, e a China, poderão beneficiar da posição de charneira do nosso País, relativamente à Europa e
à comunidade europeia, bem como ao mundo da lusofonia", referiu.
 
05:30 23 novembro, 2017
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Macau, 23 NOV - Começou hoje (23) o 43.º Congresso Nacional da Associação Portuguesa das
Agências de Viagens (APAVT), a decorrer em Macau, co-organizado pela Direcção dos Serviços de
Turismo (DST) de Macau e da APAVT.
 
A cerimónia de abertura, que aconteceu no Centro de Convenções e Entretenimento da Torre de
Macau, foi presidida por Alexis Tam, secretário para os Assuntos Sociais e Cultura da RAE de Macau.
 
Na cerimónia de abertura do evento, houve intervenções de Pedro Costa Ferreira, presidente da
APAVT; de Ana Mendes Godinho, secretária de Estado do Turismo de Portugal, e de Alexis Tam.
 
Na sua intervenção, que não deixou de gerar certa polémica, o presidente da APAVT começou por
referir que 2017 foi um ano muito positivo, mas não tivemos apenas boas notícias, nem temos apenas
esperanças e optimismo.
 
Pedro Costa Ferreira salientou os acontecimentos não desejados, referindo-se á tragédia dos
incêndios, que afectaram as gentes da região do centro, o nosso "destino preferido" de 2017.
 
Depois de falsar nos acontecimentos não desejáveis que aconteceram no nosso País, o presidente da
APAVT disse que apesar da boa prestação do sector ao longo do ano, persistem preocupações várias,
estrangulamentos, muitas dúvidas relativamente ao futuro. Referiu-se concretamente aos mais
recentes desenvolvimentos da indústria aérea, concretamente, mas não apenas, a instituição de taxas
discriminatórias de reserva nos GDS`s, pelos gigantes da aviação. Sabemos bem que o argumento é a
necessidade de cortes de custos.
 
Depois de alguns "recados", nomeadamente à secretária de Estado do Turismo, Pedro Costa Ferreira
disse ser sua obrigação chamar a atenção não só da tutela como também da CTP, para o tema da
operação turística na cidade de Lisboa, salientando que as medidas implementadas por Lisboa no tema
da operação turística podem fazer regressar um silêncio assustador às ruas da cidade.
 
Referiu-se, sobretudo, às restrições impostas pela Câmara de Lisboa à circulação de autocarros
turísticos na zona histórica da capital e também a novas medidas em estudo, considerando-as de
alterações profundas. Acrescentou ainda que nenhum plano de harmonização deve afastar a atividade
turística, antes deve exatamente tê-la permanentemente em conta.
 
Depois fez um apelo à tutela do Turismo e à CTP, que se incluam, e liderem, os trabalhos de
negociação em curso.
 
- Estamos a trabalhar em cima de realidades que cresceram muito, mas que se mantêm, acreditem,
frágeis. Se não tivermos cuidado, voltaremos a ter sossego nas ruas de Lisboa. Mas daquele sossego
assustador, que acompanha quem não pode sair à rua, com medo de ser assaltado, das drogas e da
prostituição, afirmou Pedro Costa Ferreira.
 
Thu, 23 Nov 2017 17:27:11 +0100
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"Medidas inadequadas podem fazer regressar às ruas de Lisboa tempos recentes, aos quais ninguém
quererá voltar". A severa advertência foi deixada abertura do 43.º Congresso Nacional da APAVT, que
hoje começou, em Macau, por Pedro Costa Ferreira, que afirmou ter o dever de "chamar a atenção"
particular da tutela e da Confederação do Turismo Português para "o tema da operação turística na
cidade de Lisboa".
 
O presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo entende que as medidas
implementadas podem fazer regressar algo "assustador" às ruas da cidade, referindo-se, sobretudo,
às restrições impostas pela Câmara de Lisboa à circulação de autocarros turísticos na zona histórica da
capital, mas também a novas medidas em estudo, que julga serem "alterações profundas".
 
Apesar de concordar com os objectivos de "harmonização do crescimento com a qualidade de vida dos
habitantes da cidade e que o trabalho de quem tem o pelouro do turismo na Câmara de Lisboa "tem
sido muito meritório", entende que "nenhum plano de harmonização deve afastar a actividade
turística, antes deve exactamente tê-la permanentemente em conta".
 
Daí que a APAVT faça um "apelo à tutela do Turismo e à CTP, que se incluam, e liderem, os trabalhos
de negociação" em curso sobre estas matérias sob pena de haver um perigoso regresso ao passado.
"Estamos a trabalhar em cima de realidades que cresceram muito, mas que se mantêm, acreditem,
frágeis. Se não tivermos cuidado, voltaremos a ter sossego nas ruas de Lisboa. Mas daquele sossego
assustador, que acompanha quem não pode sair à rua, com medo de ser assaltado, das drogas e da
prostituição", sublinhou Pedro Costa Ferreira.
 
Sobre esta mesma matéria a 8 Agosto último, a Confederação do Turismo Português (CTP) tinha
defendido a suspensão das restrições impostas pela Câmara de Lisboa à circulação de autocarros
turísticos na zona histórica da capital, para reavaliar o impacto no sector. Em comunicado, a CTP
deixava o aviso: "as restrições que a Câmara Municipal de Lisboa acaba de impor à circulação de
autocarros de turismo em determinadas áreas da cidade têm um impacto negativo na actividade
turística, nomeadamente junto das empresas que atuam no segmento MICE - Meetings, Incentives,
Conferences, Exhibitions", isto é, dedicadas à organização de eventos para grandes grupos.
 
Para a confederação, a autarquia devia "suspender a medida, de forma a reavaliar o seu efeito
económico e empresarial e ajustá-la no quadro de um diálogo aberto e construtivo com os agentes do
turismo".
 
No final de Julho, o município da capital informou ter proibido a circulação de autocarros turísticos com
mais de nove lugares nos acessos à Sé e ao Castelo de Lisboa, visando evitar problemas para os
moradores, ao nível do ruído e do congestionamento do tráfego, entre outros.
 
"Aquilo que pretendemos é que, se os circuitos turísticos estão todos regulamentados, os ocasionais
não estão regulados e, portanto, há que regular a circulação dos veículos ocasionais de transporte de
passageiros", disse na altura à agência Lusa o vereador do Planeamento, Manuel Salgado.
 
O autarca explicou que a Câmara já interveio "nas zonas que são críticas, nomeadamente acessos à
Sé e ao Castelo, no eixo rua Jardim do Tabaco e rua Cais de Santarém, junto ao Museu do Fado",
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colocando sinais proibitivos.
 
"Depois, a partir de 01 de setembro, pretendemos condicionar a circulação na rua do Alecrim, Chiado,
rua da Misericórdia, rua D. Pedro V, até ao Rato, portanto todo esse eixo", indicou.
 
Manuel Salgado informou, também, que "a um prazo mais longo, já certamente em 2018", a Câmara
pretende "regular" toda esta área que fica compreendida "entre a Avenida Infante Santo, Estrela,
Rato, Rua Alexandre Herculano, Avenida da Liberdade até à Avenida Almirante Reis, e depois Praça do
Chile, Praça Paiva Couceiro, até ao rio".
 
08:42 23 novembro, 2017
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Vem aí um comboio na direcção das agências de viagens, e das empresas portuguesas em geral. Deve
chegar a Portugal em Maio do próximo ano e é responsável, para já, por um cenário "perfeitamente
aterrador". Trata-se do novo regulamento europeu sobre protecção de dados, um dos
estrangulamentos denunciados pelo presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira, na abertura do 43.º
Congresso da APAVT, que decorre em Macau até domingo.
 
"A lei é tão pouco clara, que, pasme-se, as empresas não sabem ainda como a cumprir; as tentativas
de cumprimento atiram-nos para empresas de consultoria que se multiplicam, com ofertas de
implementação de dezenas de milhares de euros; a própria lei ameaça com multas que, por si só,
podem determinar o fecho de uma empresa", observa Pedro Costa Ferreira.
 
O lider da APAVT entende que o espaço económico europeu tem tanto de curioso como de abominável,
ao colocar sobre as cabeças dos empresários "regulamentos que, a irem em frente sem mais
alterações, ameaçam expulsar do espaço económico, micro e pequenas empresas que operam há
décadas no mercado, empresas que são nem mais nem menos do que as principais responsáveis pelo
desenvolvimento económico, pelo emprego, e pelo bem-estar das pessoas". "Infelizmente, já vimos
isto demasiadas vezes -- a mistura explosiva criada por burocratas saloios e ignorantes, embriagados
pelo poder, e lobbies capazes de criar oportunidades de mais facturação, de mais consultoria jurídica,
de mais apoio técnico, tudo em cima e à conta de quem trabalha e que quem faz da criação de
emprego, um modo de vida", refere.
 
Neste contexto desafiou a Secretária de Estado do Turismo, a "clarificar a lei, permitindo antes de
tudo o mais que todos possamos perceber como a cumprir; a promover um cenário de implementação
que respeite a capacidade de financiamento do sector; a descansar o tecido económico relativamente
a um quadro de coimas absolutamente desequilibrado, face à realidade do tecido empresarial
português".
 
Mesmo que garante ser "parceira e provedora", Ana Mendes Godinho evitou abordar o assunto quando
confrontada pelos jornalistas.
 
Um apelo idêntico foi dirigido ao presidente da CTP, Francisco Calheiros, "Apelo pois para que a CTP,
do lado dos privados, tome a liderança deste projecto, ajudando as empresas a encontrar uma saída
para o labirinto que representa o simplesconhecimento da lei, a definir um custo razoável e
proporcionado para o seu cumprimento, e finalmente uma actuação razoável, equilibrada, justa, por
parte da fiscalização", afirmou Costa Ferreira.
 
10:00 23 novembro, 2017
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Nos primeiros nove meses do ano, o número de hóspedes chineses em Portugal cresceu 40% para 191
mil
 
O número de hóspedes chineses em Portugal cresceu 40% para 191 mil nos primeiros nove meses do
ano, face ao período homólogo, disse a secretária de Estado do Turismo hoje, em Macau,
acrescentando que o ritmo é para manter.
 
Questionada à margem do 43.º Congresso da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e
Turismo, que começou hoje em Macau, sobre perspetivas de novas ligações para a Ásia, Ana Mendes
Godinho afirmou que este ano já se conseguiu "uma vitória histórica, que foi conseguir um voo direto
entre Lisboa e Pequim", uma "conquista enorme", que teve uma "demonstração clara do crescimento
do mercado chinês" em Portugal.
 
"Neste momento, há um crescimento histórico. De janeiro a setembro recebemos cerca de 191 mil
hóspedes chineses, mais 40% do que no período homólogo", afirmou aos jornalistas, à margem da
sessão inaugural da reunião magna dos agentes de viagens portugueses.
 
A secretária de Estado do Turismo disse que no ano passado este crescimento já tinha sido de 18%.
 
Sobre o atual objetivo, afirmou: "é manter este nível deste ano, que é um valor fantástico".
 
Os turistas chineses que chegam a Portugal "procuram história, cultura, gastronomia, segurança e
experiências diferentes", adiantou a secretária de Estado.
 
"Ou seja, cada vez mais, estamos a promover também o destino Península Ibérica, fazendo uma
promoção conjunta, passando a mensagem de que indo à Península Ibérica têm oportunidade de
conhecer dois países completamente diferentes, com experiências completamente diferentes e com a
vantagem acrescida que é o voo direto, que permite que entrem ou saiam via Portugal", acrescentou.
 
E sobre este voo direto, sublinhou ainda que este "muda completamente o paradigma da operação",
porque Portugal deixa de "estar completamente dependente da entrada e saída dos aeroportos em
Espanha".
 
"As operações podem ser feitas de uma forma muito mais equilibrada com a divisão entre os dias em
Portugal em Espanha", concluiu.
 
O 43.º Congresso Nacional da APAVT começou hoje em Macau, contando com mais de 700
congressistas, 650 dos quais, segundo fonte oficial da APAVT, são portugueses.
 
Este número de congressistas é "a maior afluência dos últimos 20 anos, tendo ultrapassado todas as
expectativas", disse a mesma fonte à Lusa, o que obrigou pela primeira vez na história da associação
a suspender inscrições.
 
23.11.2017
 
Dinheiro Vivo/Lusa
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O congresso da APAVT em Macau é uma plataforma de relações entre a China e os PALOP, afirmou o
secretário para os Assuntos Sociais e Cultura de Macau
 
O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura de Macau enalteceu hoje o uso da cidade anfitriã do
congresso da APAVT como plataforma de relações entre a China e os países de língua portuguesa.
 
No discurso de abertura do 43.º Congresso Nacional da Associação Portuguesa das Agências de
Viagens e Turismo (APAVT), que arrancou esta manhã em Macau, Alexis Tam afirmou que nesta
reunião magna dos agentes de viagens portugueses na cidade se foi "ainda mais longe, com Macau e
a APAVT a fazerem pleno uso do papel da cidade como plataforma de relações entre a China e os
países de língua portuguesa".
 
Esta tarde "um dos pontos altos do congresso" vai ser "a realização de um 'workshop' [reuniões de
trabalho] que juntará operadores de várias grandes cidades do Interior da China com profissionais de
turismo portugueses. É uma oportunidade significativa para os dois lados explorarem possibilidades de
negócios e tirarem partido da aproximação que Macau proporciona entre operadores chineses e
portugueses", afirmou Alexis Tam.
 
O encontro desta tarde, segundo o mesmo responsável, "atraiu operadores turísticos de cerca de meia
centena de agências de viagens do Interior da China interessadas em dinamizar o mercado 'outbound'
e 'inbound' [de e para] de Portugal-Europa-China".
 
Alexis Tam saudou estes empresários "por se terem deslocado a Macau para o encontro de negócios
de hoje com parceiros portugueses".
 
"O acolhimento do Congresso da APAVT em Macau insere-se plenamente no duplo desígnio do
Governo Central para o desenvolvimento da nossa Região Administrativa Especial: de por um lado,
transformar Macau num centro mundial de turismo e lazer e, por outro, de funcionar como uma
plataforma de serviços para a cooperação económica e comercial entre a China e os países de língua
portuguesa", reforçou.
 
Ao nível da dinamização da aproximação entre a China e os países de língua portuguesa, o
responsável referiu que as iniciativas têm decorrido sobretudo no âmbito do mecanismo de
relacionamento multilateral criado em 2003 com o Fórum para a Cooperação Económica e Comercial
entre a China e os Países de Língua Portuguesa, cujo Secretariado Permanente é em Macau e que
conta com delegados dos oito países lusófonos: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau,
Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.
 
"Devido às nossas relações históricas, além do Fórum de Macau, o relacionamento bilateral com
Portugal é naturalmente privilegiado e mais próximo, com trocas de visitas regulares e cooperação nas
mais diversas áreas. Ainda em setembro passado tive oportunidade de visitar Portugal para encontros
com as autoridades portuguesas e aprofundamento das relações nas áreas da saúde, educação e
cultura", lembrou, exemplificando "o resultado das boas relações" com "o sucesso da candidatura
conjunta do Arquivo de Macau e do Arquivo Nacional da Torre do Tombo de Portugal, da colecção
denominada "Chapas Sínicas" (Registos Oficiais de Macau durante a Dinastia Qing), inscritas há
poucas semanas no Registo da Memória do Mundo da UNESCO".
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O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura do Governo da Região Administrativa Especial de
Macau disse ainda que, enquanto destino anfitrião do evento deste ano, "é extremamente gratificante
verificar a mobilização que o congresso nacional da APAVT em Macau gerou", aludindo aos mais de
700 congressistas presentes, 650 dos quais, segundo fonte oficial da APAVT, são portugueses.
 
Este número de congressistas é "a maior afluência dos últimos 20 anos, tendo ultrapassado todas as
expectativas", disse a mesma fonte à Lusa, o que obrigou pela primeira vez na história da associação
a suspender inscrições.
 
23.11.2017
 
Dinheiro Vivo/Lusa
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O Congresso da APAVT em Macau ajuda ao desígnio de transformar a Região num centro mundial de
turismo e lazer, considera um membro da tutela
 
O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura do Governo da Região Administrativa Especial de
Macau considera que o Congresso da APAVT na cidade ajuda ao desígnio do Governo Central de
transformar a Região num centro mundial de turismo e lazer.
 
No discurso de abertura do 43.º Congresso Nacional da Associação Portuguesa das Agências de
Viagens e Turismo (APAVT), Alexis Tam, começou por dizer que "enquanto destino anfitrião do evento
deste ano é extremamente gratificante verificar a mobilização que o Congresso Nacional da APAVT em
Macau gerou".
 
Não só por ter superado as expectativas em termos de adesão, como pelo facto de ter atraído a Macau
"tantos profissionais dos mais diversos setores da atividade turística" de Portugal.
 
"O Congresso Nacional da APAVT tem ajudado a erguer, ao longo das últimas cerca de três décadas,
uma importante ponte de ligação entre Macau e Portugal ao nível do turismo. Desde o primeiro
congresso realizado em Macau, em 1982, esta é a quinta vez que o nosso destino acolhe a reunião
magna do turismo português, e a segunda desde o estabelecimento da Região Administrativa Especial
de Macau. Estes congressos têm permitido proporcionar uma atualização regular sobre Macau aos
operadores turísticos portugueses e renovar as nossas relações de amizade", afirmou Alexis Tam.
 
Assim, para além de servirem como "uma plataforma de serviços para a cooperação económica e
comercial entre a China e os países de língua portuguesa", o acolhimento do Congresso da APAVT em
Macau insere-se no desígnio do Governo Central para o desenvolvimento da Região Administrativa
Especial de, neste caso, "transformar Macau num centro mundial de turismo e lazer".
 
Ao nível deste último objetivo, "tal envolve objetivos mais abrangentes, que têm a ver com a melhoria
do bem-estar da população, da diversificação da economia da cidade e da prossecução de um
desenvolvimento sustentável. O turismo ocupa, naturalmente, um papel central neste processo, dada
a preponderância da indústria na economia local e na vida quotidiana da população", acrescentou.
 
Nos últimos anos, explicou, o principal objetivo do trabalho desenvolvido quer pelo governo, quer pelo
setor privado, tem sido o de "diversificar a indústria turística, tirando partido da recente grande
expansão da oferta turística".
 
O governante lembrou ainda que em 2016 assinou, em Macau, com o ministro da Economia
português, Manuel Caldeira Cabral, um Protocolo de Cooperação no Domínio do Turismo, que
reconhece "a relevância do turismo para o desenvolvimento de ambas as economias, encoraja o
reforço das relações bilaterais através do turismo e estimula a cooperação em vários níveis na área do
turismo".
 
Alexis Tam acrescentou ainda contar com "o entusiasmo e a determinação dos operadores turísticos
para apostarem em estratégias que gerem maiores fluxos turísticos", assinalando o Congresso
Nacional da APAVT como "uma oportunidade, por excelência", para continuarmos a aprofundar as
"boas relações e a dinamizar a oferta de pacotes e roteiros turísticos".
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A inauguração dos voos diretos entre Pequim e Lisboa, com uma ligação a Macau, foi também
apontada - tal como o fez também a secretária de Estado do Turismo de Portugal, Ana Mendes
Godinho - "um passo histórico que há que aproveitar".
 
A reunião magna da APAVT, que integra profissionais de todas as áreas do setor do Turismo, conta
este ano, em Macau, com "mais de 700 congressistas, sendo 650 portugueses", disse fonte oficial da
associação à agência Lusa.
 
Este número de congressistas é "a maior afluência dos últimos 20 anos, tendo ultrapassado todas as
expectativas", disse a mesma fonte à Lusa, o que obrigou pela primeira vez na história da associação
a suspender inscrições.
 
23.11.2017
 
Dinheiro Vivo/Lusa
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O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura de Macau enalteceu hoje o uso da cidade anfitriã do
congresso da APAVT como plataforma de relações entre a China e os países de língua portuguesa.
 
No discurso de abertura do 43.º Congresso Nacional da Associação Portuguesa das Agências de
Viagens e Turismo (APAVT), que arrancou esta manhã em Macau, Alexis Tam afirmou que nesta
reunião magna dos agentes de viagens portugueses na cidade se foi "ainda mais longe, com Macau e
a APAVT a fazerem pleno uso do papel da cidade como plataforma de relações entre a China e os
países de língua portuguesa".
 
Esta tarde "um dos pontos altos do congresso" vai ser "a realização de um 'workshop' [reuniões de
trabalho] que juntará operadores de várias grandes cidades do Interior da China com profissionais de
turismo portugueses. É uma oportunidade significativa para os dois lados explorarem possibilidades de
negócios e tirarem partido da aproximação que Macau proporciona entre operadores chineses e
portugueses", afirmou Alexis Tam.
 
O encontro desta tarde, segundo o mesmo responsável, "atraiu operadores turísticos de cerca de meia
centena de agências de viagens do Interior da China interessadas em dinamizar o mercado 'outbound'
e 'inbound' [de e para] de Portugal-Europa-China".
 
Alexis Tam saudou estes empresários "por se terem deslocado a Macau para o encontro de negócios
de hoje com parceiros portugueses".
 
"O acolhimento do Congresso da APAVT em Macau insere-se plenamente no duplo desígnio do
Governo Central para o desenvolvimento da nossa Região Administrativa Especial: de por um lado,
transformar Macau num centro mundial de turismo e lazer e, por outro, de funcionar como uma
plataforma de serviços para a cooperação económica e comercial entre a China e os países de língua
portuguesa", reforçou.
 
Ao nível da dinamização da aproximação entre a China e os países de língua portuguesa, o
responsável referiu que as iniciativas têm decorrido sobretudo no âmbito do mecanismo de
relacionamento multilateral criado em 2003 com o Fórum para a Cooperação Económica e Comercial
entre a China e os Países de Língua Portuguesa, cujo Secretariado Permanente é em Macau e que
conta com delegados dos oito países lusófonos: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau,
Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.
 
"Devido às nossas relações históricas, além do Fórum de Macau, o relacionamento bilateral com
Portugal é naturalmente privilegiado e mais próximo, com trocas de visitas regulares e cooperação nas
mais diversas áreas. Ainda em setembro passado tive oportunidade de visitar Portugal para encontros
com as autoridades portuguesas e aprofundamento das relações nas áreas da saúde, educação e
cultura", lembrou, exemplificando "o resultado das boas relações" com "o sucesso da candidatura
conjunta do Arquivo de Macau e do Arquivo Nacional da Torre do Tombo de Portugal, da colecção
denominada "Chapas Sínicas" (Registos Oficiais de Macau durante a Dinastia Qing), inscritas há
poucas semanas no Registo da Memória do Mundo da UNESCO".
 
O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura do Governo da Região Administrativa Especial de
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Macau disse ainda que, enquanto destino anfitrião do evento deste ano, "é extremamente gratificante
verificar a mobilização que o congresso nacional da APAVT em Macau gerou", aludindo aos mais de
700 congressistas presentes, 650 dos quais, segundo fonte oficial da APAVT, são portugueses.
 
Este número de congressistas é "a maior afluência dos últimos 20 anos, tendo ultrapassado todas as
expectativas", disse a mesma fonte à Lusa, o que obrigou pela primeira vez na história da associação
a suspender inscrições.
 
23.11.2017
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O número de hóspedes chineses em Portugal cresceu 40% para 191 mil nos primeiros nove meses do
ano, face ao período homólogo, disse a secretária de Estado do Turismo hoje, em Macau,
acrescentando que o ritmo é para manter.
 
Questionada à margem do 43.º Congresso da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e
Turismo, que começou hoje em Macau, sobre perspetivas de novas ligações para a Ásia, Ana Mendes
Godinho afirmou que este ano já se conseguiu "uma vitória histórica, que foi conseguir um voo direto
entre Lisboa e Pequim", uma "conquista enorme", que teve uma "demonstração clara do crescimento
do mercado chinês" em Portugal.
 
"Neste momento, há um crescimento histórico. De janeiro a setembro recebemos cerca de 191 mil
hóspedes chineses, mais 40% do que no período homólogo", afirmou aos jornalistas, à margem da
sessão inaugural da reunião magna dos agentes de viagens portugueses.
 
A secretária de Estado do Turismo disse que no ano passado este crescimento já tinha sido de 18%.
 
Sobre o atual objetivo, afirmou: "é manter este nível deste ano, que é um valor fantástico".
 
Os turistas chineses que chegam a Portugal "procuram história, cultura, gastronomia, segurança e
experiências diferentes", adiantou a secretária de Estado.
 
"Ou seja, cada vez mais, estamos a promover também o destino Península Ibérica, fazendo uma
promoção conjunta, passando a mensagem de que indo à Península Ibérica têm oportunidade de
conhecer dois países completamente diferentes, com experiências completamente diferentes e com a
vantagem acrescida que é o voo direto, que permite que entrem ou saiam via Portugal", acrescentou.
 
E sobre este voo direto, sublinhou ainda que este "muda completamente o paradigma da operação",
porque Portugal deixa de "estar completamente dependente da entrada e saída dos aeroportos em
Espanha".
 
"As operações podem ser feitas de uma forma muito mais equilibrada com a divisão entre os dias em
Portugal em Espanha", concluiu.
 
O 43.º Congresso Nacional da APAVT começou hoje em Macau, contando com mais de 700
congressistas, 650 dos quais, segundo fonte oficial da APAVT, são portugueses.
 
Este número de congressistas é "a maior afluência dos últimos 20 anos, tendo ultrapassado todas as
expectativas", disse a mesma fonte à Lusa, o que obrigou pela primeira vez na história da associação
a suspender inscrições.
 
23.11.2017
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O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura do Governo da Região Administrativa Especial de
Macau considera que o Congresso da APAVT na cidade ajuda ao desígnio do Governo Central de
transformar a Região num centro mundial de turismo e lazer.
 
No discurso de abertura do 43.º Congresso Nacional da Associação Portuguesa das Agências de
Viagens e Turismo (APAVT), Alexis Tam, começou por dizer que "enquanto destino anfitrião do evento
deste ano é extremamente gratificante verificar a mobilização que o Congresso Nacional da APAVT em
Macau gerou".
 
Não só por ter superado as expectativas em termos de adesão, como pelo facto de ter atraído a Macau
"tantos profissionais dos mais diversos setores da atividade turística" de Portugal.
 
"O Congresso Nacional da APAVT tem ajudado a erguer, ao longo das últimas cerca de três décadas,
uma importante ponte de ligação entre Macau e Portugal ao nível do turismo. Desde o primeiro
congresso realizado em Macau, em 1982, esta é a quinta vez que o nosso destino acolhe a reunião
magna do turismo português, e a segunda desde o estabelecimento da Região Administrativa Especial
de Macau. Estes congressos têm permitido proporcionar uma atualização regular sobre Macau aos
operadores turísticos portugueses e renovar as nossas relações de amizade", afirmou Alexis Tam.
 
Assim, para além de servirem como "uma plataforma de serviços para a cooperação económica e
comercial entre a China e os países de língua portuguesa", o acolhimento do Congresso da APAVT em
Macau insere-se no desígnio do Governo Central para o desenvolvimento da Região Administrativa
Especial de, neste caso, "transformar Macau num centro mundial de turismo e lazer".
 
Ao nível deste último objetivo, "tal envolve objetivos mais abrangentes, que têm a ver com a melhoria
do bem-estar da população, da diversificação da economia da cidade e da prossecução de um
desenvolvimento sustentável. O turismo ocupa, naturalmente, um papel central neste processo, dada
a preponderância da indústria na economia local e na vida quotidiana da população", acrescentou.
 
Nos últimos anos, explicou, o principal objetivo do trabalho desenvolvido quer pelo governo, quer pelo
setor privado, tem sido o de "diversificar a indústria turística, tirando partido da recente grande
expansão da oferta turística".
 
O governante lembrou ainda que em 2016 assinou, em Macau, com o ministro da Economia
português, Manuel Caldeira Cabral, um Protocolo de Cooperação no Domínio do Turismo, que
reconhece "a relevância do turismo para o desenvolvimento de ambas as economias, encoraja o
reforço das relações bilaterais através do turismo e estimula a cooperação em vários níveis na área do
turismo".
 
Alexis Tam acrescentou ainda contar com "o entusiasmo e a determinação dos operadores turísticos
para apostarem em estratégias que gerem maiores fluxos turísticos", assinalando o Congresso
Nacional da APAVT como "uma oportunidade, por excelência", para continuarmos a aprofundar as
"boas relações e a dinamizar a oferta de pacotes e roteiros turísticos".
 
A inauguração dos voos diretos entre Pequim e Lisboa, com uma ligação a Macau, foi também
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apontada - tal como o fez também a secretária de Estado do Turismo de Portugal, Ana Mendes
Godinho - "um passo histórico que há que aproveitar".
 
A reunião magna da APAVT, que integra profissionais de todas as áreas do setor do Turismo, conta
este ano, em Macau, com "mais de 700 congressistas, sendo 650 portugueses", disse fonte oficial da
associação à agência Lusa.
 
Este número de congressistas é "a maior afluência dos últimos 20 anos, tendo ultrapassado todas as
expectativas", disse a mesma fonte à Lusa, o que obrigou pela primeira vez na história da associação
a suspender inscrições.
 
23.11.2017
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A secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, disse hoje em Macau que terá várias
reuniões na cidade, nomeadamente para promover a ida de estagiários para Portugal, para ajudar a
hotelaria a capacitar-se para receber turistas deste mercado.
 
"Vou ter encontros com investidores de Macau, vou ter reuniões com o instituto de formação [para
Macau] para dinamizarmos o intercâmbio de alunos e de estagiários numa lógica de levarmos
estagiários de Macau para os hotéis portugueses que, neste momento, querem receber chineses",
disse Ana Mendes Godinho à margem do 43.º Congresso da Associação Portuguesa das Agências de
Viagens e Turismo (APAVT), que começou hoje em Macau.
 
Medidas que permitirão ajudar "também a capacitar" a oferta hoteleira portuguesa "para estar
preparada para receber melhor o mercado chinês", acrescentou.
 
"Os estágios, por exemplo, são para o que antecipamos de crescimento, queremos que continue a
crescer ainda mais", assegurou Ana Mendes Godinho.
 
A governante diz não ter dúvidas de que "o mercado chinês é um mercado de futuro", tal como o
indiano. Daí que, "temos que estar presentes e garantir que temos a capacitação da nossa oferta para
saber receber os chineses".
 
Antes, a secretária de Estado do Turismo já tinha dito que o número de hóspedes chineses em
Portugal cresceu 40% para 191 mil nos primeiros nove meses do ano, face ao período homólogo,
acrescentando que o ritmo é para manter.
 
Quando questionada sobre perspetivas de novas ligações para a Ásia, Ana Mendes Godinho afirmou
que este ano já se conseguiu "uma vitória histórica, que foi conseguir um voo direto entre Lisboa e
Pequim", uma "conquista enorme", que teve uma "demonstração clara do crescimento do mercado
chinês" em Portugal.
 
"Neste momento, há um crescimento histórico. De janeiro a setembro recebemos cerca de 191 mil
hóspedes chineses, mais 40% do que no período homólogo", afirmou aos jornalistas, à margem da
sessão inaugural da reunião magna dos agentes de viagens portugueses.
 
A secretária de Estado do Turismo disse que no ano passado este crescimento tinha sido de 18%.
 
Quando questionada sobre objetivo agora, afirmou: "É manter este nível deste ano, que é um valor
fantástico".
 
Sobre o que procuram os turistas chineses em Portugal, a governante afirmou que "procuram história,
cultura, gastronomia, segurança e experiências diferentes".
 
"Ou seja, cada vez mais, estamos a promover também o destino Península Ibérica, fazendo uma
promoção conjunta, passando a mensagem de que indo à Península Ibérica têm oportunidade de
conhecer dois países completamente diferentes, com experiências completamente diferentes e com a
vantagem acrescida que é o voo direto, que permite que entrem ou saiam via Portugal", acrescentou.
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E sobre este voo direto, sublinhou ainda que este "muda completamente o paradigma da operação",
porque Portugal deixa de "estar completamente dependente da entrada e saída dos aeroportos em
Espanha".
 
"As operações podem ser feitas de uma forma muito mais equilibrada com a divisão entre os dias em
Portugal em Espanha", concluiu.
 
O Congresso Nacional da APAVT começou hoje em Macau, contando com mais de 700 congressistas,
650 dos quais, segundo fonte oficial da APAVT, são portugueses.
 
Este número de congressistas é "a maior afluência dos últimos 20 anos, tendo ultrapassado todas as
expectativas", disse a mesma fonte à Lusa, o que obrigou pela primeira vez na história da associação
a suspender inscrições.
 
23.11.2017
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Governo promove intercâmbio de alunos de Turismo entre Portugal e Macau
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Um dos temas em debate nas reuniões que a secretária de Estado do Turismo, terá em Macau será a
promoção do intercâmbio de alunos de turismo
 
A secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho disse hoje em Macau que terá várias reuniões
na cidade, nomeadamente para promover a ida de estagiários para Portugal, para ajudar a hotelaria a
capacitar-se para receber turistas deste mercado.
 
"Vou ter encontros com investidores de Macau, vou ter reuniões com o instituto de formação [para
Macau] para dinamizarmos o intercâmbio de alunos e de estagiários numa lógica de levarmos
estagiários de Macau para os hotéis portugueses que, neste momento, querem receber chineses",
disse Ana Mendes Godinho à margem do 43.º Congresso da Associação Portuguesa das Agências de
Viagens e Turismo (APAVT), que começou hoje em Macau.
 
Medidas que permitirão ajudar "também a capacitar" a oferta hoteleira portuguesa "para estar
preparada para receber melhor o mercado chinês", acrescentou.
 
"Os estágios, por exemplo, são para o que antecipamos de crescimento, queremos que continue a
crescer ainda mais", assegurou Ana Mendes Godinho.
 
A governante diz não ter dúvidas de que "o mercado chinês é um mercado de futuro", tal como o
indiano. Daí que, "temos que estar presentes e garantir que temos a capacitação da nossa oferta para
saber receber os chineses".
 
Antes, a secretária de Estado do Turismo já tinha dito que o número de hóspedes chineses em
Portugal cresceu 40% para 191 mil nos primeiros nove meses do ano, face ao período homólogo,
acrescentando que o ritmo é para manter.
 
Quando questionada sobre perspetivas de novas ligações para a Ásia, Ana Mendes Godinho afirmou
que este ano já se conseguiu "uma vitória histórica, que foi conseguir um voo direto entre Lisboa e
Pequim", uma "conquista enorme", que teve uma "demonstração clara do crescimento do mercado
chinês" em Portugal.
 
"Neste momento, há um crescimento histórico. De janeiro a setembro recebemos cerca de 191 mil
hóspedes chineses, mais 40% do que no período homólogo", afirmou aos jornalistas, à margem da
sessão inaugural da reunião magna dos agentes de viagens portugueses.
 
A secretária de Estado do Turismo disse que no ano passado este crescimento tinha sido de 18%.
 
Quando questionada sobre objetivo agora, afirmou: "É manter este nível deste ano, que é um valor
fantástico".
 
Sobre o que procuram os turistas chineses em Portugal, a governante afirmou que "procuram história,
cultura, gastronomia, segurança e experiências diferentes".
 
"Ou seja, cada vez mais, estamos a promover também o destino Península Ibérica, fazendo uma
promoção conjunta, passando a mensagem de que indo à Península Ibérica têm oportunidade de
conhecer dois países completamente diferentes, com experiências completamente diferentes e com a
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vantagem acrescida que é o voo direto, que permite que entrem ou saiam via Portugal", acrescentou.
 
E sobre este voo direto, sublinhou ainda que este "muda completamente o paradigma da operação",
porque Portugal deixa de "estar completamente dependente da entrada e saída dos aeroportos em
Espanha".
 
"As operações podem ser feitas de uma forma muito mais equilibrada com a divisão entre os dias em
Portugal em Espanha", concluiu.
 
O Congresso Nacional da APAVT começou hoje em Macau, contando com mais de 700 congressistas,
650 dos quais, segundo fonte oficial da APAVT, são portugueses.
 
Este número de congressistas é "a maior afluência dos últimos 20 anos, tendo ultrapassado todas as
expectativas", disse a mesma fonte à Lusa, o que obrigou pela primeira vez na história da associação
a suspender inscrições.
 
23.11.2017
 
Dinheiro Vivo/Lusa
 
 

Página 1044



A1045

Incêndios: Turismo de Portugal vai dar incentivos à realização de congressos nas
zonas afetadas - Governo
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O Turismo de Portugal vai ter um programa de incentivos financeiros para a realização de congressos
nas zonas afetadas pelos incêndios, disse hoje a secretária de Estado do Turismo, em Macau.
 
À margem do 43.º Congresso da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT),
que começou hoje em Macau, Ana Mendes Godinho explicou que este programa de incentivos será
aplicado em função do número de participantes do evento.
 
"O Turismo de Portugal tem um mecanismo de apoio para que se realizem eventos e congressos no
centro, nas zonas dos incêndios", disse a governante aos jornalistas, acrescentando que "haverá um
incentivo financeiro em função do número de participantes".
 
O programa já foi aprovado, adiantou, mas ainda não foi publicado.
 
Também hoje, o presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira, disse que a associação criou e custeou
um 'site' sobre o turismo do Centro para ajudar à reconstrução daquele destino turístico afetado pelos
incêndios.
 
Em Macau, no discurso de abertura do 43.º Congresso Nacional da APAVT, que hoje começou, Pedro
Costa Ferreira, lembrou que este ano, apesar do bom momento que se vive, "existiram
acontecimentos tristes, e persistem preocupações relevantes relativamente ao futuro próximo".
 
"Do lado dos acontecimentos não desejados, pela sua importância, não podemos deixar de salientar a
tragédia dos incêndios, que afetou tão dramaticamente as gentes da região do centro, o nosso
'destino preferido' ['recomendado' pela associação] de 2017", afirmou o presidente da APAVT.
 
Acrescentou que a APAVT quer, por isso, estar ao lado da equipa do Turismo do Centro na
"reconstrução do destino".
 
"Sobretudo porque, sendo verdade que, depois da tragédia, houve, e ainda bem, um espaço de
solidariedade e ajuda, todos sabemos que uma espécie de solidão aí vem, quando as dificuldades
permanecerem, mas a atenção mediática desaparecer", afirmou.
 
Por esta e "todas" as razões, Pedro Costa Ferreira anunciou que a APAVT colocará, então, "à
disposição do turismo do centro, o site 'O Centro das atenções', que será colocado online a todo o
momento" e que, segundo o mesmo, cumpre uma promessa realizada num primeiro encontro com os
agentes do setor da região após "a primeira tragédia".
 
O responsável garantiu ainda que o 'site' estará vivo "ao longo de, pelo menos, todo o próximo ano",
chamando a atenção para "todas as oportunidades que se mantêm inalteradas, na região".
 
"A APAVT custeou integralmente este site e custeará integralmente a sua dinamização, na convicção
profunda de que o que o centro mais precisa é que os seus parceiros repitam até à exaustão, que a
melhor maneira de ajudar é irmos passar férias, e fazermos reuniões corporativas, naquela região do
país", reforçou.
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As centenas de incêndios que deflagraram no dia 15 de outubro, o pior dia de fogos do ano, segundo
as autoridades, provocaram 45 mortos e cerca de 70 feridos, perto de uma dezena dos quais graves.
 
Os fogos obrigaram a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas
de estradas, sobretudo nas regiões Norte e Centro.
 
Esta foi a segunda situação mais grave de incêndios com mortos em Portugal, depois de Pedrógão
Grande, em junho deste ano, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou, segundo a
contabilização oficial, 64 mortos e mais de 250 feridos. Registou-se ainda a morte de uma mulher que
foi atropelada quando fugia deste fogo.
 
23.11.2017
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Agências de viagens avisam que medidas adotadas podem trazer sossego assustador
a Lisboa
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O presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) advertiu hoje, em
Macau, que as medidas implementadas por Lisboa no tema da operação turística podem fazer
regressar um "silêncio assustador" às ruas da cidade
 
O presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) advertiu hoje, em
Macau, que as medidas implementadas por Lisboa no tema da operação turística podem fazer
regressar um "silêncio assustador" às ruas da cidade.
 
No discurso de abertura do 43.º Congresso Nacional da APAVT, que hoje começou, em Macau, Pedro
Costa Ferreira afirmou ter o dever de "chamar a atenção particular da tutela e da Confederação [do
Turismo Português]" para "o tema da operação turística na cidade de Lisboa".
 
Referindo-se, sobretudo, às restrições impostas pela Câmara de Lisboa à circulação de autocarros
turísticos na zona histórica da capital, mas também a novas medidas em estudo, o responsável
considerou-as de "alterações profundas".
 
"Comungamos dos objetivos de harmonização do crescimento com a qualidade de vida dos habitantes
da cidade, e sim, consideramos que o trabalho na área do turismo tem sido muito meritório", disse,
referindo-se à Câmara Municipal de Lisboa e ao trabalho efetuado no pelouro do Turismo.
 
No entanto, acrescentou, "nenhum plano de harmonização deve afastar a atividade turística, antes
deve exatamente tê-la permanentemente em conta".
 
Por isso, a APAVT faz um "apelo à tutela do Turismo e à CTP, que se incluam, e liderem, os trabalhos
de negociação" em curso sobre estas matérias.
 
"Estamos a trabalhar em cima de realidades que cresceram muito, mas que se mantêm, acreditem,
frágeis. Se não tivermos cuidado, voltaremos a ter sossego nas ruas de Lisboa. Mas daquele sossego
assustador, que acompanha quem não pode sair à rua, com medo de ser assaltado, das drogas e da
prostituição", sublinhou Pedro Costa Ferreira.
 
"Acreditem, por maior que seja o êxito, medidas inadequadas podem fazer regressar às ruas de Lisboa
tempos recentes, aos quais ninguém quererá voltar", concluiu ainda.
 
Já em 08 de agosto, a Confederação do Turismo Português (CTP) tinha defendido a suspensão das
restrições impostas pela Câmara de Lisboa à circulação de autocarros turísticos na zona histórica da
capital, para reavaliar o impacto no setor.
 
Em comunicado, a CTP deixava o aviso: "as restrições que a Câmara Municipal de Lisboa acaba de
impor à circulação de autocarros de turismo em determinadas áreas da cidade têm um impacto
negativo na atividade turística, nomeadamente junto das empresas que atuam no segmento MICE -
Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions", isto é, dedicadas à organização de eventos para
grandes grupos.
 
Para a confederação, a autarquia devia "suspender a medida, de forma a reavaliar o seu efeito
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económico e empresarial e ajustá-la no quadro de um diálogo aberto e construtivo com os agentes do
turismo".
 
No final de julho, o município da capital informou ter proibido a circulação de autocarros turísticos com
mais de nove lugares nos acessos à Sé e ao Castelo de Lisboa, visando evitar problemas para os
moradores, ao nível do ruído e do congestionamento do tráfego, entre outros.
 
"Aquilo que pretendemos é que, se os circuitos turísticos estão todos regulamentados, os ocasionais
não estão regulados e, portanto, há que regular a circulação dos veículos ocasionais de transporte de
passageiros", disse na altura à agência Lusa o vereador do Planeamento, Manuel Salgado.
 
O autarca explicou que a Câmara já interveio "nas zonas que são críticas, nomeadamente acessos à
Sé e ao Castelo, no eixo rua Jardim do Tabaco e rua Cais de Santarém, junto ao Museu do Fado",
colocando sinais proibitivos.
 
"Depois, a partir de 01 de setembro, pretendemos condicionar a circulação na rua do Alecrim, Chiado,
rua da Misericórdia, rua D. Pedro V, até ao Rato, portanto todo esse eixo", indicou.
 
Manuel Salgado informou, também, que "a um prazo mais longo, já certamente em 2018", a Câmara
pretende "regular" toda esta área que fica compreendida "entre a Avenida Infante Santo, Estrela,
Rato, Rua Alexandre Herculano, Avenida da Liberdade até à Avenida Almirante Reis, e depois Praça do
Chile, Praça Paiva Couceiro, até ao rio".
 
No comunicado de 08 de agosto, o presidente da CTP, Francisco Calheiros, frisava que o crescimento
sustentável do turismo na cidade, apoiado pela confederação, "estará sempre associado um modelo de
mobilidade urbano eficaz e adaptado às necessidades da capital".
 
"Entendemos, contudo, que deverá ser procurado um equilíbrio na definição desse modelo, que não
comprometa atividades económicas tão relevantes para o desenvolvimento socioeconómico de Lisboa
como é o caso do turismo", acrescentava o responsável.
 
23.11.2017
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APAVT avisa que medidas adotadas podem trazer sossego assustador a Lisboa
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As medidas implementadas por Lisboa no tema da operação turística podem fazer regressar um
"silêncio assustador" às ruas da cidade, advertiu a APAVT
 
O presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) advertiu hoje, em
Macau, que as medidas implementadas por Lisboa no tema da operação turística podem fazer
regressar um "silêncio assustador" às ruas da cidade.
 
No discurso de abertura do 43.º Congresso Nacional da APAVT, que hoje começou, em Macau, Pedro
Costa Ferreira afirmou ter o dever de "chamar a atenção particular da tutela e da Confederação [do
Turismo Português]" para "o tema da operação turística na cidade de Lisboa".
 
Referindo-se, sobretudo, às restrições impostas pela Câmara de Lisboa à circulação de autocarros
turísticos na zona histórica da capital, mas também a novas medidas em estudo, o responsável
considerou-as de "alterações profundas".
 
"Comungamos dos objetivos de harmonização do crescimento com a qualidade de vida dos habitantes
da cidade, e sim, consideramos que o trabalho na área do turismo tem sido muito meritório", disse,
referindo-se à Câmara Municipal de Lisboa e ao trabalho efetuado no pelouro do Turismo.
 
No entanto, acrescentou, "nenhum plano de harmonização deve afastar a atividade turística, antes
deve exatamente tê-la permanentemente em conta".
 
Por isso, a APAVT faz um "apelo à tutela do Turismo e à CTP, que se incluam, e liderem, os trabalhos
de negociação" em curso sobre estas matérias.
 
"Estamos a trabalhar em cima de realidades que cresceram muito, mas que se mantêm, acreditem,
frágeis. Se não tivermos cuidado, voltaremos a ter sossego nas ruas de Lisboa. Mas daquele sossego
assustador, que acompanha quem não pode sair à rua, com medo de ser assaltado, das drogas e da
prostituição", sublinhou Pedro Costa Ferreira.
 
"Acreditem, por maior que seja o êxito, medidas inadequadas podem fazer regressar às ruas de Lisboa
tempos recentes, aos quais ninguém quererá voltar", concluiu ainda.
 
Já em 08 de agosto, a Confederação do Turismo Português (CTP) tinha defendido a suspensão das
restrições impostas pela Câmara de Lisboa à circulação de autocarros turísticos na zona histórica da
capital, para reavaliar o impacto no setor.
 
Em comunicado, a CTP deixava o aviso: "as restrições que a Câmara Municipal de Lisboa acaba de
impor à circulação de autocarros de turismo em determinadas áreas da cidade têm um impacto
negativo na atividade turística, nomeadamente junto das empresas que atuam no segmento MICE -
Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions", isto é, dedicadas à organização de eventos para
grandes grupos.
 
Para a confederação, a autarquia devia "suspender a medida, de forma a reavaliar o seu efeito
económico e empresarial e ajustá-la no quadro de um diálogo aberto e construtivo com os agentes do
turismo".
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No final de julho, o município da capital informou ter proibido a circulação de autocarros turísticos com
mais de nove lugares nos acessos à Sé e ao Castelo de Lisboa, visando evitar problemas para os
moradores, ao nível do ruído e do congestionamento do tráfego, entre outros.
 
"Aquilo que pretendemos é que, se os circuitos turísticos estão todos regulamentados, os ocasionais
não estão regulados e, portanto, há que regular a circulação dos veículos ocasionais de transporte de
passageiros", disse na altura à agência Lusa o vereador do Planeamento, Manuel Salgado.
 
O autarca explicou que a Câmara já interveio "nas zonas que são críticas, nomeadamente acessos à
Sé e ao Castelo, no eixo rua Jardim do Tabaco e rua Cais de Santarém, junto ao Museu do Fado",
colocando sinais proibitivos.
 
"Depois, a partir de 01 de setembro, pretendemos condicionar a circulação na rua do Alecrim, Chiado,
rua da Misericórdia, rua D. Pedro V, até ao Rato, portanto todo esse eixo", indicou.
 
Manuel Salgado informou, também, que "a um prazo mais longo, já certamente em 2018", a Câmara
pretende "regular" toda esta área que fica compreendida "entre a Avenida Infante Santo, Estrela,
Rato, Rua Alexandre Herculano, Avenida da Liberdade até à Avenida Almirante Reis, e depois Praça do
Chile, Praça Paiva Couceiro, até ao rio".
 
No comunicado de 08 de agosto, o presidente da CTP, Francisco Calheiros, frisava que o crescimento
sustentável do turismo na cidade, apoiado pela confederação, "estará sempre associado um modelo de
mobilidade urbano eficaz e adaptado às necessidades da capital".
 
"Entendemos, contudo, que deverá ser procurado um equilíbrio na definição desse modelo, que não
comprometa atividades económicas tão relevantes para o desenvolvimento socioeconómico de Lisboa
como é o caso do turismo", acrescentava o responsável.
 
23.11.2017
 
Dinheiro Vivo/Lusa
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O congresso mais
concorrido de
sempre da APAVT
convida a evocar
testemunho
jornalístico 
de 19 de dezembro
de 1999.

A
majestosa Torre de Macau
revive por estes dias a in-
fluência portuguesa na re-
gião, ao acolher os cerca de
700 participantes no Con-

gresso da APAVT-Associação Por-
tuguesa das Agências de Viagem e
Turismo. Há pouco menos de 16
anos, precisamente a 20 de dezem-
bro de 1999, o antigo território por-
tuguês passou a ser uma das regiões
administrativas especiais da Repú-
blica Popular da China, com um

Os presidentes português e chinês, Jorge Sampaio e Jiang Zemin, fizeram história a 19 de dezembro de 1999.

Foi Rocha Vieira quem recolheu a última bandeira portuguesa em Macau.

O governador de Macau entregou o poder do país a Edmund Ho.

Transferência de poderes de Portugal para a China

PORTUGAL-CHINA
Agostinho Silva
em Macau
asilva@jm-madeira.pt

Recordar
Macau 16
anos depois
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estatuto equiparado a Hong Kong. 
A cerimónia de transferência de

poderes de Portugal para a China
ocorreu a meio da tarde em Macau
(9 da manhã na Madeira), com o
então Presidente da República Jorge
Sampaio e restante comitiva oficial
a abandonarem o ‘novo território
chinês’ 20 minutos antes da meia-
noite, ou seja, minutos antes da
entrada no dia 20 de dezembro de
1999.
O momento histórico foi teste-

munhado por um número reduzido
de jornalistas portugueses, incluin-
do o autor deste texto, então em
representação do DN Madeira. Ape-
sar de longínquo e da pouca relação
com a esmagadora maioria dos
portugueses, Macau era um pedaço
de Portugal que ficava para trás,
após mais de 400 anos de soberania

Jaime Nogueira Pinto, Jaime
Gama, José Manuel Fernan-
des, Inês Almeida Garrett,

Paulo Amaral, Jeff Archambault,
Ming Foong, Augusto Mateus, Na-
talia Cohen, Sandra Primitivo e
Diogo Lacerda Machado são as
individualidades convidadas pela
direcção da APAVT para parti-
lharem contributos sobre o mun-
do das viagens e do turismo.
O congresso anual das Agências

de Viagem decorre já a partir de
amanhã em Macau, de 23 a 27 de
novembro, com cerca de 700 par-
ticipantes, a maioria oriunda de
Portugal. Em representação da Re-

nacional. 
As reportagens da altura ilustraram

a emoção vivida com intensidades
diferenciadas. Inesquecíveis são as
imagens da simples despedida do
então governador do território, Rocha
Vieira, e sua família, de todos os fun-
cionários do Palácio da Praia Grande,
onde tinha residência oficial. Mais
teatralizada, mas igualmente carre-
gada de simbolismo, foi a imagem
de Rocha Vieira a assistir à descida
da bandeira nacional, segurando-a,
depois, dobrada junto ao peito. 
Mais tarde teria lugar a cerimónia

oficial da transferência de poderes,
transmitida em direto para muitos
países, tendo como protagonistas
Jiang Zemin, Presidente da Repú-
blica Popular da China, e Jorge Sam-
paio, Presidente da República Por-
tuguesa. Os chineses implementa-
vam assim o seu “um país, dois sis-

Uma dezena de personalidades num congresso concorrido
habitualmente centenas de pro-
fissionais dos mais diversos sec-
tores da atividade turística. Tudo
indica que este ano serão batidos
vários recordes.
O principal objetivo do congresso

é dar aos seus participantes a opor-
tunidade de se encontrarem e dis-
cutirem assuntos de elevado inte-
resse para o Turismo português,
cabendo à APAVT convidar espe-
cialistas na matéria a apresentarem
um conjunto de temas que possam
contribuir para partilhar experiên-
cias e desenvolver novas estratégias
para a atividade. JM
A. S. em Macau

gião Autónoma da Madeira estão di-
versas agências de viagem, para além
da Associação de Promoção da Ma-
deira e os dois jornais regionais.
Os congressos da APAVT reali-

zam-se anualmente e congregam

temas”, com muitas promessas de
respeito à autonomia e democracia
da nova região administrativa chi-
nesa. 
À margem das cerimónias oficiais

ocorreram alguns incidentes, com
ativistas chineses não residentes em
Macau a serem detidos, pretendendo
aproveitar o mediatismo mundial
da cerimónia para chamar a atenção
para a violação dos direitos humanos
na China.
Para além da tristeza estampada

no rosto, o Presidente Jorge Sampaio
saiu de Macau em direcção à Tai-
lândia com um problema inespera-
do, já que dali não foi possível pros-
seguir em visita oficial a Timor-
Leste, como estava programado. Em
Banguecoque, os médicos de Sam-
paio evocaram problemas de saúde
que obrigaram Jorge Sampaio a re-
gressar mais cedo a Lisboa. JM
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José Eduardo
Franco brilha
com ‘Portugal
Católico’ pág. 29

GR investe meio
milhão de euros
em passe sub23
pág. 6

APAVT ‘recorda’
Macau lusitano 
pág. 3

Investimento da autarquia 
do Funchal compreende novos

balneários, cacifos, espaço 
de copa e sala de convívio. 

pág. 5

Carreiros
passam
Natal na

nova sede
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QUA 22 NOV  2017

DESPORTO

Empate (1-1) na Turquia,
 frente ao Besiktas, fa

z com que os

portistas entrem para a derradeira jor
nada, diante do Mónaco,

de Jardim, a depender apenas d
e si. Monegascos que foram

eliminados da Europa ao 
sofrer goleada caseir

a frente ao Leipzig.

Referência ainda par
a o Real Madrid, que cilindrou o

 Apoel (6-0)

com um bis de Ronaldo. Hoje
 é a vez de Sporting e

 Benfica. 

págs. 37 a 39

Supremo Tribunal penaliza

Vitória de Setúbal. U
nionis-

tas pretendem ser ressarci-

dos por uma decisão que

peca por tardia e já 
gerou

prejuízos vários à co
letivi-

dade. pág. 35

União reclama
Indemnização

Basquetebol 
nacional 
debatido 
na Madeira

FC PORTO
DEPENDE 
APENAS DE SI

Carlos Pereira, pres
idente do

Marítimo, deu voz ao grupo

dos 15 emblemas que procu-

ram mudar o futebol portu
-

guês. Clubes vão apr
esentar

propostas até ao dia
 29 de

novembro. pág. 36

G15 quer mudar

rumo do futebol

21 associações e a federação da modalidade estarão representadas este sábado na Região. 

Sandra Rebolo, líder associativa madeirense, é a anfitriã de um dia que pretende definir 

novos rumos para o basquetebol. pág. 34

CSKA
VS

BENFICA

SPORTING
VS

OLYMPIAKOS

17H00  -    SPORT TV1

19H45   -   SPORT TV1

HOJE

Prazo para apresentar ação judicial esgota-se a 14 de dezembro. Quem não se salvaguardar com esta notificação corre o risco
de perder os direitos de indemnização. A Associação de Lesados do Banif reúne-se no Funchal no próximo dia 27. pág. 21

LESADOS DO BANIF
TÊM 23 DIAS PARA RECLAMAR

Desafios 
do Turismo 
na Madeira 
debatidos amanhã
pág. 17

UMa quer 
lançar cinco
novos cursos
pág. 7
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Maior emissor de turistas do Mundo procura parceria portuguesa através de Macau
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/11/2017
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43º Congresso da APAVT, que se realiza em Macau de 23 a 27 de novembro, é o maior dos últimos 14
anos, com cerca de 700 participantes
 
Mais de 135 milhões de turistas chineses viajaram, no ano passado, mas só cerca de 200 mil visitaram
Portugal. A nova ligação aérea direta, entre Pequim e Lisboa, tem potencial para multiplicar este valor
500 vezes. Mas o relacionamento com o turismo chinês, como noutros negócios com o país oriental,
"precisa de ser trabalhado, falado e acarinhado", explica Pedro Costa Ferreira, presidente da
Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT).
 
Com quase 1,4 mil milhões de habitantes, a China é o país mais populoso do Mundo. Com a melhoria
das condições económicas da população e uma classe média crescente, é também o maior emissor
mundial de turistas. Em 2016 foram 135 milhões, segundo a Organização Mundial do Turismo, tendo
como principais destinos os países da Ásia Pacífica - Japão, Tailândia e Coreia do Sul. Quando viajam,
os turistas chineses são os que mais gastam: 261 mil milhões de dólares em 2016 (cerca de 221 mil
milhões de euros), representando aquele valor um aumento de 12% face a 2015.
 
Este ano, Portugal receberá apenas cerca de 200 mil turistas chineses, um valor que deverá crescer
rapidamente até um milhão, segundo declarações do embaixador português em Pequim, Jorge Torres-
Pereira, quando, em julho passado, se iniciou o primeiro voo direto entre Lisboa e a capital chinesa,
operado pela Beijing Capital Airlines.
 
"A China já é o maior mercado emissor do Mundo e vale a pena acompanhar a evolução do turismo a
Oriente. Portugal tem novas ligações aéreas que, a curto prazo, vão dar lugar um incremento
substancial do turismo com origem na região", constatou Pedro Costa Ferreira, reconhecendo que
"neste momento, o fluxo de turistas não é ainda significativo", mas "o melhor, muito melhor, ainda
está para vir".
 
A Região Administrativa Especial (RAEM) de Macau recebeu, no primeiro semestre deste ano, 7616
turistas portugueses (+8,4% que no período homólogo de 2016). Nesta altura, Macau ainda é a
cidade dos jogos - com receitas do jogo cinco vezes superiores às de Las Vegas - mas a parceria com
agentes de viagens e o aumento de turismo português podem ajudar a RAEM a diversificar.
 
"É esse o valor do mercado português para Macau, que é tão pequeno a nível de emissão de turistas",
justificou o presidente da APAVT. A RAEM emprega portugueses "em vários setores ligados ao turismo,
desde alguns dos maiores hotéis e cozinhas", sendo a herança portuguesa "preservada ao ponto de a
calçada portuguesa estar ali em melhor estado do que em Lisboa".
 
Os congressos da APAVT, que se realizam anualmente desde 1973, são "verdadeiros congressos de
turismo, mais do que um congresso de agentes de viagens" e já não se realizavam fora do país desde
2008 - em Macau, precisamente. O facto de a APAVT tornar a realizar o evento fora de portas, e com
um "número recorde de participantes desde há 14 anos", com cerca de 700 participantes, tem a ver
com "o aumento da confiança dos consumidores que leva ao otimismo dos empresários quanto ao
futuro".
 
Este ano, o tema do congresso é "Turismo: A Oriente, tudo de novo!" e ao longo dos cinco dias de

Página 1084



trabalho contará com debates como "Os desafios e a responsabilidade de ser português", com Jaime
Nogueira Pinto e Jaime Gama, "O papel do Turismo na reinvenção do crescimento económico em
Portugal", com Augusto Mateus, ou a apresentação do estudo sobre o valor económico da distribuição
turística em Portugal, por Sandra Primitivo.
 
21.11.2017
 
Erika Nunes
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