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 É NECESSÁRIO ENCONTRAR NOVAS FORMAS DE FINANCIAMENTO PARA A 

PROMOÇÃO TURÍSTICA 

 HOJE O TURISMO DE PORTUGAL NÃO TEM CAPACIDADE DE EXECUTAR O 

ORÇMENTO DE QUE DISPÕE 

 NÃO EXISTEM MODELOS PERFEITOS DE PROMOÇÃO 

 

Lisboa, 29 de Maio de 2015 - O Fórum Turismo 2.1 realizou na manhã de dia 28 de Maio, a 2ª 

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

destino Portugal? 

Com a participação de aproximadamente 40 players dos diversos setores, foram analisadas 

questões como o financiamento das campanhas de promoção, o que promover, como fazer e 

quem deve ser a entidade responsável pela promoção. 

O primeiro tema do dia foi apresentado por Gonçalo Rebelo de Almeida, Administrador Vila Galé 

Hotéis, que debatia o “melhor modo de financiamento” para a promoção turística. As 

conclusões do grupo são direcionadas para dois pontos: O primeiro ponto aborda a 

transparência na atribuição das verbas. O segundo refere uma nova proposta de financiamento 

através de uma possível alocação de uma percentagem do IVA para a atividade turística, pois 

atualmente, uma das principais fontes de receita provenientes das atividades de jogo, encontra-

se em queda.  

O segundo grupo da manhã que teve como porta-voz João Paulo Oliveira, Managing Partner da 

Leading, abordou o tema “O que promover?” identificando a necessidade de serem elaborados 

estudos sobre os produtos turísticos atualizados de uma forma constante. O grupo considera 

que o Turismo de Portugal e as Entidades Regionais de Turismo devem ter a responsabilidade 

de verificar e acompanhar este tipo de dados. Segundo este grupo de trabalho a atual promoção 

dos produtos está a ser feita de forma correta, mas não devia colocar de parte a necessidade de 

chamar empresas especializadas quando se fala em produtos específicos, como seja o caso do 

Turismo Náutico.  

 “Como deve ser feita a promoção” foi o tema em debate no grupo III, representado por Luís 

Costa, da InovTourism. “Portugal tem uma boa proposta de valor, mas tem um problema de 

tangibilidade. É necessário melhorar o seu processo de comunicação olhando sempre para os 

clientes, para perceber de onde vêm e como podemos chegar até eles”. O grupo vai mais longe 
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e aponta ser necessário intensificar a presença online através de novas ferramentas 

tecnológicas, uma vez que o caminho feito até aqui tem apresentados resultados positivos.  

O grupo VI que teve como porta-voz Armando Rocha, da Neoturis, abordou a questão “que 

entidades devem ser responsáveis pela formação”. Algumas conclusões apresentadas 

mencionam a necessidade de profissionalizar os responsáveis da promoção turística; da 

necessidade de ter uma entidade mais agregadora; e de uma necessária fusão entre as ERT`s e 

as ARPT`s.  

Após as apresentações dos grupos foi aberto um breve debate, onde Frederico Costa, ex-

presidente do turismo de Portugal, foi claro e interventivo, expondo que um dos problemas do 

Turismo de Portugal não é um problema orçamental mas sim uma capacidade de executar o 

orçamento de que dispõe.  

Frédéric Frère, Presidente do Fórum Turismo 2.1 encerrou o evento afirmando que foi um 

debate muito positivo e que o Fórum Turismo 2.1 irá organizar novas iniciativas sobre este tema.  

 

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 


