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 FÓRUM TURISMO 2.1 ORGANIZA 2ª JORNADA DE REFLEXÃO SOBRE PROMOÇÃO 

TURISTICA NACIONAL. 

 DIRECTORES DE EMPRESAS FORAM COLOCADOS EM EXERCICIO DE IDEIAS SOBRE 

AS DIFERENTES QUESTÕES DA PROMOÇÃO  

Lisboa, 28 de Maio de 2015 - O Fórum Turismo 2.1 realizou na manhã dia 28 de Maio, a 2ª 

jornada de reflexão subordinada ao tema Promoção Turística - Qual a melhor estratégia para o 

destino Portugal? 

Tendo como tema umbrela a Promoção Turística Nacional o Fórum Turismo 2.1 dividiu o tema 

principal em quatro subtemas para análise: 

 Como deve funcionar o financiamento da Promoção Turística  

 O que promover 

 Como deve ser feita a promoção 

 Que entidades devem ser responsáveis pela promoção Turística 

Os convidados presentes foram divididos em grupos ao qual tiveram a oportunidade de discutir 

à porta fechada questões delicadas sobre o tema. De seguida coube o espaço de apresentação 

das conclusões para os restantes membros presentes.   

Os conteúdos expostos são apenas retirados do debate aberto, cabendo o direito de privacidade 

os conteúdos debatidos em sala fechada.  

Como deve funcionar o financiamento da promoção turística.  

O grupo em debate deste tema fala da falta transparência no país sobre as questões de 

financiamento da produção, Gonçalo Rebelo de Almeida porta-voz do grupo diz “não sabe de 

onde vêm as verbas e como são distribuídas é necessária mais transparência e mais 

informação sobre este assunto que cabe a todos”.  

O grupo de trabalho apresente um solução de funcionamento, Indexar o financiamento a uma 

percentagem do IVA e não às verbas do jogo como é feito até aqui. Desenvolveu um modelo, 

com uma percentagem, das empresas do setor.  
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Por fim o grupo de trabalho afirma que é necessário um Papel mais ativo e vinculativo do setor 

privado (Órgãos transversal) ter um parecer para alocar os fundos. 

 

 

 

O que promover 

O grupo que abordou a questão o que promover evidenciou a necessidade da realização de um 

estudo de nível regional ou nacional sobre o assunto. Segundo o porta-voz do grupo João 

Paulo Oliveira é necessário fazer uma consulta de operadores sobre o mercado, levar em conta 

a organização e apostar numa promoção integrada de destinos para aumentar a qualidade na 

promoção. Segundo este grupo é necessário trazer entidades para a promoção que 

desenvolvem atividades não turísticas mas com o seu devido valor.  

“Temos bons produtos turísticos mas uma má forma de os comunicar” são algumas das 

palavras conclusivas do grupo.   

Como deve ser feita a promoção? 

O professor luís Costa porta-voz do grupo evidencia que “Portugal tem uma boa proposta de 

valor mas tem um problema de tangibilidade do seu posicionamento”. Segundo as palavras do 

próprio devemos de olhar para os clientes, de onde vêm e perceber como podemos chegar até 

eles.  

A continuação na aposta da promoção online é uma aposta ganha, porque os processos de 

decisão dos consumidores estão ligados ao online.  

Que entidades devem ser responsáveis pela promoção Turística?  

Segundo as palavras do doutor Armando Rocha porta-voz do grupo que discute que entidades 

devem ser responsáveis pela promoção turística “A entidade agregadora que poderá vir a ser 

deveria ser a CTP mas não é uma entidade, atualmente, agregadora”. Segundo este é 

necessário aposta na profissionalização das entidades que promovem. 

Segundo este é da responsabilidade da entidades de promoção têm saber o que vendem, o 

que existe nos mercados, o que está a acontecer. Apresenta ainda o Turismo de Lisboa como 

um bom exemplo. 

 

Frédéric Frère, Presidente do Fórum Turismo 2.1 afirma que foi um debate muito positivo, em 

que todos os presentes se sentiram disponíveis em falar abertamente sobre o assunto. A plateia 

pretendia mais tempo de debate para exposição das dúvidas que muitos dos temas apresentam.  

O Fórum Turismo 2.1 vai avançar com uma posição firme sobre o assunto e levara todas as suas 

conclusões a serem ouvidas em Assembleia da República.  
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NOTA EDITORIAL 

Sobre o Fórum Turismo 2.1: O Fórum Turismo 2.1 pretende ser uma plataforma de debate do setor do 

Turismo. Em conjunto com os diversos agentes económicos do Turismo, pretendemos dar voz ativa às 

opiniões dos profissionais, defendendo os direitos e interesses do seu setor de atividade. 

A Associação Fórum Turismo 2.1 tem como objetivos: 

Promover o acesso a diferentes fontes de informação bem como o desenvolvimento e aplicação de 

pesquisa profissional no campo das viagens e turismo; apoiar os esforços de investigação das diferentes 

temáticas do setor ao nível do planeamento e enquadramento técnico-jurídico fomentando redes de 

conhecimento e publicações sobre temas da atualidade; Criar oportunidades para a interação dos 

diferentes stakeholders através da realização de conferências, congressos e outros eventos de âmbito 

nacional e internacional; Articular e promover estudos e parcerias de âmbito profissional com as 

universidades. 

Para mais informações: António Marto | t. 918976852| e. amarto@forumturismo21.org | Fórum 

Turismo 2.1, Rua Fialho de Almeida, n14 2ª Esq 1070-129 Lisboa | www.forumturismo21.org 

 


