
o jorna l da indústr ia do tur ismo • www.publ i tur is .pt • desde 1968

>>Directora: Carina Monteiro • Ano XLVII • Preço: 7.00 euros • Uma publicação PUBLIOTEL | WORKMEDIA

/publituris.
Hotelaria

Easypay

Entidade que ajuda as empresas a
gerir os seus pagamentos aposta no
sector hoteleiro.

pág.26 pág.31

Dossier

Verão IATA

Companhias aéreas reforçam a
aposta no País, Conheça as
novidades para o Verão.

pág.46

Transportes

Rent-a-car Movida

Empresa brasileira esteve em Portugal
a promover-se com o objectivo de
conquistar o mercado português.

A criação de um documento
estratégico para o Turismo vai
estar em discussão a partir de

Abril. Em entrevista, a
secretária de Estado do Turismo

faz o balanço dos primeiros
meses e fala das mudanças no

Turismo de Portugal.

pág.16

1314
01 Abril
2016

Turismo terá
estratégia a 10 anos

48anos
1968
2016/p

ub
lit
ur
is

.

01-04 Capa:Layout 1 30/03/2016 16:54 Page 01

00 Cover:Layout 1 30/03/2016 16:42 Page 2



00 Cover:Layout 1 30/03/2016 16:42 Page 4



o jorna l da indústr ia do tur ismo • www.publ i tur is .pt • desde 1968

>>Directora: Carina Monteiro • Ano XLVII • Preço: 7.00 euros • Uma publicação PUBLIOTEL | WORKMEDIA

/publituris.
Hotelaria

Easypay

Entidade que ajuda as empresas a
gerir os seus pagamentos aposta no
sector hoteleiro.

pág.26 pág.31

Dossier

Verão IATA

Companhias aéreas reforçam a
aposta no País, Conheça as
novidades para o Verão.

pág.46

Transportes

Rent-a-car Movida

Empresa brasileira esteve em Portugal
a promover-se com o objectivo de
conquistar o mercado português.

Acriação de umdocumento
estratégico para o Turismo vai
estar emdiscussão a partir de

Abril. Ementrevista, a
secretária de Estado do Turismo

faz o balanço dos primeiros
meses e fala dasmudanças no

TurismodePortugal.

pág.16

1314
01 Abril

2016

Turismo terá
estratégia a 10 anos

48anos
1968
2016/p

ub
lit
ur
is

.

01-04 Capa:Layout 1 30/03/2016 16:54 Page 01



01-04 Capa:Layout 1 30/03/2016 16:54 Page 02



01-04 Capa:Layout 1 30/03/2016 16:54 Page 03



01-04 Capa:Layout 1 30/03/2016 16:54 Page 04



48 anos

http://www.publituris.pt/ 05

01
Abril
2016Editorial

/Ficha Técnica
PUBLITURIS, JORNAL DA INDÚSTRIA DO TURISMO - MEDALHA DE PRATA DE MÉRITO TURÍSTICO DO GOVERNO PORTUGUÊS; MEDALHA DE MÉRITO TURÍSTICO DA APAVT
PUBLICAÇÃO QUINZENAL SAI ÀS 6ª FEIRAS • FUNDADO EM 1 DE MARÇO DE 1968 • FUNDADOR NUNO ROCHA • PROPRIEDADE E EDITOR PUBLIOTEL - EMPRESA DE PUBLICAÇÕES TURÍSTICAS E HOTELEIRAS, LDA. - RUA LATINO COELHO, N.º 87 - 1050-134 LISBOA • CONSELHO DE GERÊNCIA
PEDRO CORRÊA MENDES • DIRECTOR EDITORIAL CARINA MONTEIRO (210 993 006) • REDACÇÃO HUMBERTO FERREIRA, PATRÍCIA AFONSO (210 991 793), RAQUEL RELVAS NETO (210 991 530), MARTA BARRADAS (210 990 795) • ESTUDO GRÁFICO RUI CAMACHO (210 994 064)PAGINAÇÃO RUI
CAMACHO • FOTOGRAFIA JUST FRAME IT • COLABORADORES BELMIRO SANTOS, ANTÓNIO PAQUETE, JOÃO MENDES LEAL, MANUEL AI QUINTAS, NUNO LIMA DE CARVALHO, PEREIRA LAMELAS, SALVADOR ALVES DIAS, NEOTURIS, RDPE, VASCO CALLIXTO, NELSON CORTEZ, LUÍS DO NASCIMENTO
FERREIRA • CORRESPONDENTES BRAGA - AGOSTINHO PEIXOTO (AGOSTINHOPEIXOTO@MAIL.TELEPAC.PT); LEIRIA - MANUEL POÇAS DAS NEVES • DEPARTAMENTO DE VENDA DE INFORMAÇÃO ASSINATURAS CARMO DAVID (210 994 551) • DEPARTAMENTO COMERCIAL PAULA NORONHA (DIRECTORA)
(210 992 813), PAULA DE JESUS (210 994 357, HELENA UMBELINO (210 991 946) • PUBLICIDADE E ADMINISTRAÇÃO - DIRECÇÃO E REDACÇÃO RUA LATINO COELHO, N.º 87 - 1050-134 LISBOA; E-MAIL: GERAL@WORKMEDIA.PT • IMPRESSÃO EURODOIS,

RUA DE SANTO ANTÓNIO, Nº 30, ALGUEIRÃO, 2725-127 MEM-MARTINS • DISTRIBUIÇÃO JMTOSCANO LDA • OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS PUBLITURIS HOTELARIA – REVISTA DE GESTÃO HOTELEIRA; PORTUGAL TRAVEL NEWS - EDIÇÃO BIMESTRAL DE PROMOÇÃO TURÍSTICA EM INGLÊS •
DEPÓSITOLEGAL 4143 • INSCRITO NO ICS N.º 101 280 - ISSN 0870-2152 • CONTRIBUINTE N.º 500 224 609 • TIRAGEM 4 500 EXEMPLARES • ASSINATURA 120€ EUROS (ANUAL)
Todos os direitos reservados. Interdita a reprodução, mesmo que parcial, de textos, fotografias ou ilustrações sob quaisquer meios e para quaisquer fins, designadamente comerciais. Membro da VISAPRESS

¶O Publituris comemorou, no passado mês de Março, o
seu 48º aniversário, mas é nesta primeira edição de
Abril que assinalamos a data, com textos assinados por
seis colaboradores do jornal. Vítor Neto, Humberto

Ferreira, Pedro Machado, Armando Rocha, António Paquete e
Carlos Torres contam como começou a sua relação com o jornal
e relembram histórias que marcaram a sua ligação ao Publituris.
Um trabalho para ler a partir da página nove.
Esta edição também é especial, porque publicamos a primeira
entrevista de fundo da secretária de Estado do Turismo à impren-
sa especializada. Ana Mendes Godinho fala nesta entrevista sobre
tudo: promoção, Turismo de Portugal, Entidades Regionais de
Turismo e as Agências Regionais de Turismo, e o papel que cada
uma delas deve assumir. Faz o ponto de situação das diversas
medidas que anunciou no início do mandato e demarca-se da
trajectória seguida pelo anterior executivo, ao afirmar que: “O
Estado tem de estar em cena e saber gerir os vários actores no
palco”.
Ana Mendes Godinho quer deixar uma marca no Turismo, com
a criação de um plano que substitua o PENT e que possa ser um
instrumento independente dos ciclos políticos, convergindo a
opinião do sector público e privado.
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Opinião

“O mundo “mexe” diariamente. Mas há alturas em que
“pula e avança”. Este mês de março, poderá ser,
metaforicamente, encarado como encerrando em “si
mesmo” um potencial “Efeito Borboleta”.

//01Abril 2016

“… Portugueses têm uma identidade nacional feita de sol e
sangue…"
(Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República Portuguesa)

1. Atentos que estamos ao tema da Segurança, foi com um sentimento de jus-
tiça redobrado que recebemos a informação da captura, no dia 18.03.16,
daquele a que chamam do “Cérebro dos ataques de Paris”, Salah Abdeslam.
Esta foi uma notícia confirmada pelo secretário de Estado belga para o Asilo
e Migração, Theo Francken, resultado de uma operação policial ao bairro de
Molenbeek, em Bruxelas. A sua captura “com vida”, em muito poderá ajudar
à recolha de informação sobre as operações do Estado Islâmico, em termos
da sua organização e forma de atuação na Europa.
Foi, igualmente, notícia a entrega por um ex-membro do grupo islâmico, à
cadeia de televisão britânica, Sky News, de uma lista com nomes, nacionali-
dades, moradas e números de telefone de 22 mil recrutas do Estado Islâmi-
co. São milhares de documentos que revelam a identidade de indivíduos
interessados em levar a cabo ataques suicidas e treinados para o fazer.
Estas foram notícias que vieram contribuir, substancialmente, para um sen-
timento generalizado de esperança no combate a uma das principais amea-
ças públicas da atualidade – o terrorismo -, e para a manutenção da paz.
No entanto, no dia 22.03.16, o mundo volta a acordar atordoado com a notí-
cia de mais um atentado. Desta vez, em Bruxelas, provocando a morte a
dezenas de pessoas e centenas de feridos. Tudo indica que os responsáveis
pelo atentado – os irmãos El Bakraoui – estejam, também eles, ligados a
Salah Abdeslam.
É com incredulidade e com tristeza que tendemos a olhar o mundo, depois
de acontecimentos como estes. A “insegurança”, a “incerteza” e a “impotên-
cia” tendem a impor-se. Há, no entanto, no ser humano, uma enorme capa-
cidade de luta contra a injustiça, de se unir em torno de causas, de se reer-
guer e de seguir na direção dos seus ideais. Ciente de que “não vale tudo”.
Ciente do conceito de liberdade. Ciente do conceito de paz. Ciente da impor-
tância de ambos. E da perfeita possibilidade de (co)existirem os dois.

2. Tomou posse no passado dia 09.03.16 o novo Presidente da República Por-
tuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, que assume quatro objetivos para o seu
mandato: “afetos, simplicidade, proximidade e estabilidade”. E desde logo,
com as comemorações oficiais, procurou começar a cumprir esses desígnios:
1.º Com o seu discurso conciliador, pacificador, com forte tónica do desper-
tar/reforçar o sentimento de “orgulho em ser português”. Nele, destaco a cita-
ção que fez de Miguel Torga: “O difícil para cada português não é sê-lo; é
compreender-se. Nunca soubemos olhar-nos a frio no espelho da vida. A
paixão tolda-nos a vista... Não somos um povo morto, nem sequer esgotado.

Temos ainda um grande papel a desempenhar no seio das nações, como a
mais ecuménica de todas”. Sobre isto, não poderia estar mais de acordo. 2.º
Com o inédito de, no âmbito das cerimónias de posse, promover e participar
no encontro inter-religioso na Mesquita de Lisboa (com a presença de 17
confissões religiosas); 3.º A realização de um concerto dedicado à juventude
na Praça do Município de Lisboa, num sinal inequívoco da procura de der-
rubar barreiras formais e burocráticas e de promover a proximidade; 4.º A
visita ao Porto, na sua primeira deslocação oficial como Presidente da Repú-
blica, num ato simbólico de prolongar o ato da sua tomada de posse, cidade
onde, segundo o próprio, “se aprende liberdade”; 4.º A visita ao Vaticano e o
encontro com o Papa Francisco, poucos dias depois. Deste encontro, resulta
a mensagem do Papa Francisco ao Presidente Marcelo “A missão dos políti-
cos é construir a paz”, muito em linha com o preconizado pelo novo Presi-
dente da República. Acresce o carisma e a proximidade aos portugueses,
podendo, em muitos aspetos, simbolizar a esperança num país melhor e na
honestidade dos meios para o conseguir;
Destaco uma das suas primeiras medidas: a promulgação do decreto que res-
tabelece quatro feriados, suspensos pelo governo anterior. Este ano, será por-
tanto, um ano de feriados e pontes, em tudo propícios ao turismo. Esperemos
que a economia acompanhe esta conjuntura;

3. O Presidente norte-americano, Barack Obama, tornou-se, no passado dia
21.03.16, no primeiro Chefe de Estado dos EUA a visitar Cuba em quase 90
anos, um passo decisivo para a reaproximação dos dois países, e que permi-
tirá retomar as relações comerciais e diplomáticas entre os dois países. Cuba
dificilmente voltará a ser como agora a conhecemos. A mudança é inevitável.
Que seja para o bem geral do povo de ambos os países;

4. A 04.03.16 o mundo “parou” com a detenção, para interrogatório, de Luiz
Inácio Lula da Silva, mais conhecido como Lula, ex-Presidente do Brasil, ex-
sindicalista e ex-metalúrgico brasileiro. Esta detenção está a dividir o país,
entre os que celebraram a justiça e os que alinham numa tese de golpe de
Estado contra o governo de esquerda. Certo, é o clima de enorme contesta-
ção social, de instabilidade política e de desconfiança. Mas mais do que isto:
de uma profunda desilusão.
O mundo “mexe” diariamente. Mas há alturas em que “pula e avança”. Este
mês de março, poderá ser, metaforicamente, encarado como encerrando em
“si mesmo” um potencial “Efeito Borboleta”. Digo que, com isto, seja capaz,
como o bater de asas de uma borboleta, de influenciar o curso natural das
coisas. Que seja para melhor. Afinal, é também em março que começa a Pri-
mavera. ¶

*O autor escreve segundo as regras do Novo Acordo Ortográfico.

Presidente da Turismo Centro de Portugal / Pedro Machado

“Março Ecuménico”
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Rock in Rio, ferramenta
de promoção turística
Ao longo de 30 anos, um dos focos do Rock in Rio, enquanto projeto de comunica-
ção, é criar impacto positivo nas cidades onde acontece. Como plataforma de comu-
nicação, já está provado que o Rock in Rio é um conteúdo jovem, fresco e dinâmi-
co, que as próprias cidades usam como ferramenta de promoção turística.
Este entendimento está na base da estratégia do Rock in Rio, desde o início da sua
história: em 1985, um dos principais objetivos era promover o Rio de Janeiro como
destino turístico internacionalmente, além de mostrar um país e uma juventude
forte, no término da ditadura. Num segundo momento, o projeto rompe fronteiras
e chega a Lisboa onde, sem abandonar o nome da cidade onde nasceu, agregou o
nome da cidade onde também se passaria a realizar, carregando, a partir daí, Lisboa
para todos os outros mercados. E o mesmo aconteceu com Madrid e, mais recente-
mente, com Las Vegas - uma cidade que aposta no entretenimento como uma das
bases da sua economia.
Nos Estados Unidos, mais concretamente numa cidade onde o “menu” de espetá-
culos e atrações é bastante vasto, o impacto que o Rock in Rio gerou foi surpreen-
dente: o público da primeira edição do Rock in Rio USA veio de 62 países diferen-
tes, sendo que 90% foi de propósito a Las Vegas por causa do evento. Além disso, o
target do Rock in Rio USA confirmou-se o mesmo que o target principal da cidade,
com uma faixa etária média a rondar os 35 anos e com elevado poder de compra, o
que beneficia diretamente a economia local.
No caso de Portugal, e desde 2004, a marca Rock in Rio já investiu 150 milhões de
euros na economia portuguesa, criou mais de 48 mil empregos durante as seis edi-

ções do evento e gerou um impacto económico de várias dezenas de milhões de
euros para a cidade de Lisboa. E com o crescimento da marca a nível global, o Rock
in Rio-Lisboa passa a posicionar-se como o “Rock in Rio da Europa”.
Para 2016, contamos com parceiros de promoção e venda emmais de 30 países, com
o objetivo de aumentar o número de visitantes internacionais no período do even-
to, ajudando também na construção da imagem de Lisboa como destino moderno,
jovem e inovador. Na edição de 2014, por exemplo, o Rock in Rio-Lisboa vendeu
mais de 12 mil bilhetes para fora de Portugal. Para esta edição, aumentámos o inves-
timento em comunicação internacional para, não só, promover o Rock in Rio-Lis-
boa como “a cereja no topo do bolo” de uma visita à capital portuguesa, como tam-
bém promover Lisboa como a “cereja” para os que vierem ao Rock in Rio aprovei-
tar a festa e assistir aos grandes nomes da música que passam pela Bela Vista a cada
dois anos. No Rio de Janeiro, os números de impacto turístico também são bastan-
te impactantes: nas últimas três edições (2011, 2013 e 2015) cerca de 46% do públi-
co que esgotou as sete noites do Rock in Rio veio de fora do Rio de Janeiro e a lota-
ção dos hotéis foi, em média, superior a 85%.
A caminho da sétima edição do Rock in Rio-Lisboa, e com tantas outras edições
pela frente (não só em mercados onde o evento já está, como em países onde che-
gará em breve), o interesse e compromisso do Rock in Rio continua a ser o de utili-
zar o evento, em parceria com o setor público e privado, como conteúdo de promo-
ção das cidades que o acolhem. ¶
*O autor escreve segundo as regras do Novo Acordo Ortográfico.

Vice-Presidente executiva do Rock in Rio / Roberta Medina
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Neste 48º aniversário do Publituris, convidámos os
colaboradores do jornal a partilharem as suas mémorias sobre o
seu primeiro contacto com o Publituris. Humberto Ferreira,
António Paquete, Pedro Machado, Vitor Neto, Armando Rocha e
Carlos Torres assinam os textos.

Conta-me
como foi...

09-15 48 Anos:Layout 1 30/03/2016 17:09 Page 09
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A minha longa
paixão pelo Publituris

Obrigado Belmiro Santos
Obrigado Publituris

A minha paixão pelo Publituris resulta de
vocações antigas: mar, ensino e jornalismo.
O jornalismo começou na infância: vivia
com o meu avô quando aprendi a ler.
Reformado, ele começou cedo a ensinar-
me a ler as notícias da II Guerra Mundial, o
que me fez querer ser repórter de guerra.
Nunca fui, mas, entre outras acções cobri a
revolução contra o Xá no Irão, em Teerão
em 1979, e a campanha do Presidente Car-
ter nos EUA em 1976.
O Turismo foi contágio da primeira viagem
marítima, em 1947, a bordo do Hillary da
Booth Line, de Lisboa para Liverpool. A
aviação comercial estava a renascer e as via-
gens por mar e ferrovia retomaram a lide-
rança. Entretanto estudei e cumpri estágios
em estaleiros britânicos e nacionais, o que

sem viajar se tornou monótono.
EXPERIÊNCIAS – Até que, em 1953, fui
correspondente do Glasgow Herald sobre a
renovação da nossa marinha mercante
(despacho nº 100 1945-1961, do ministro
da Marinha, Américo Tomaz), e colaborei
na revista VELA da época, sobre desenho
de veleiros e regatas.
Em 1955, optei pelo serviço de representa-
ção de armadores e paquetes estrangeiros
nas escalas regulares em Lisboa, na empre-
sa Pinto Basto, onde integrei o núcleo da
celebração do 2º centenário (1771-1971),
noticiado no Publituris.
Entretanto, em 1966, iniciei aulas de trans-
portes e organização turística no Instituto
Superior de Línguas e Administração, nos
cursos de informação turística e de organi-

zação de empresas turísticas, acumulando
em regime parcial com outras paixões
durante 32 anos, 18 dos quais a coordenar
os cursos de Turismo.
PUBLITURIS – Em 1970, Nuno Rocha
desafiou-me para colaborar no Publituris.
Foi nova acumulação, até que em 1981, já
com Belmiro Santos no comando, tornou-
se um vício, com tantas histórias e expe-
riências dos maiores eventos internos e
externos do sector, e das antigas vocações é
a que dura há 46 anos, comprovando a van-
tagem de várias experiências profissionais
para se escrever sobre Turismo, que asso-
ciado aos transportes, cultura, ambiente,
desportos, bem-estar, e ordenamento terri-
torial são hoje fortes factores de desenvolvi-
mento mundial.

I - OBRIGADO BELMIRO SANTOS

Decorria o 1º CONGRESSO DA AHP. O
Machado Vicente (lembram-se dele?),
apresentou-me a um jornalista que não
conseguia estar parado, na procura de
notícias e de pessoas. Foi assim que o
conheci, foi assim que o vi, até ao dia fatí-
dico. Nunca mais o vi, mas continuei a
receber noticias sobre o seu estado de
saúde. Ainda bem que assim procedi, pois
continuo a guardar a imagem daquele jor-
nalista buliçoso, de certo modo com cara
de miúdo, mas que parecia querer abraçar
o mundo.
Nesse mesmo Congresso, ficou acordado a
minha colaboração em relação ao PUBLI-
TURIS.
A minha melhor satisfação era ver o refe-
rido jornalista contente com aminha cola-
boração, deixando sempre uma palavra de

apreço.
Pois bem, esse jornalista tem nome e
numa despedida que não terá fim, as
minhas últimas palavras, são: OBRIGA-
DO BELMIRO SANTOS.

II -1984

O primeiro artigo (número zero) foi publi-
cado na edição nº 402, nas páginas 4 e 60
e tinha como título: “Portugal 1985 – o
Turismo em números”.

III - DÉCADAS DE 80 E SEGUINTES

O primeiro artigo propriamente dito deu
muito que falar e registou um número
recorde de telefonemas… para o António
ROQUETE (recordam-se dele?).
O Publituris enganou-se (também tinha
direito a isso) no nome do autor do artigo
e chamou-lhe António Roquete.

O artigo foi publicado nas páginas 2, 3 e
23.
Na década de 80, foram publicados 57
artigos sobre os mais variados temas do
Setor do Turismo.
A colaboração ativa tem-se mantido com
regularidade até 2016.

IV - OBRIGADO PUBLITURIS

Pode-se dizer que 48 anos é uma vida.
Tenho partilhado essa mesma vida nos
últimos 32 anos com um certo orgulho.
Pela ordem natural das coisas, exige-se
renovação e saber-se retirar a tempo. Mas
o Publituris pode continuar a contar com
a minha colaboração enquanto entender
que a mesma se reveste de utilidade para o
Jornal, gestores, corpo redatorial e leitores.
Por me ter acolhido no seu seio, OBRIGA-
DO PUBLITURIS.

Humberto Ferreira

António Paquete
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Publituris, uma
viagem longa que
vai continuar

Publituris,referênciano
mundoda imprensa turística
Partilhar um testemunho por ocasião do
48º aniversário do Publituris é trazer à
memória a minha própria “existência” no
mundo do Turismo. Que me perdoem os
leitores tal associação e insinuação que só
pode pecar por “pretensiosa” ao poder
transmitir a ideia de me “colar” ao notável
percurso do “nosso jornal” mas, é que
tendo tomado posse a 1 de Setembro de
2006, na Horta Seca, pela “mão” do então
secretário de Estado do Turismo Bernardo
Trindade, todo o meu percurso foi cons-
truído a par dos anos com o Publituris.
Cedo percebi a dimensão e influência que
os órgãos de informação especializados do
turismo tinham e têm, e onde, naturalmen-
te, o Publituris ocupava lugar de destaque.
Órgão respeitado inter pares e, referência
no mundo da imprensa turística, o Publitu-
ris sempre marcou a agenda com a sua veia
de caráter social e glamour onde, o
momento alto de “reunião” da família turís-
tica continua a ser os Publituris Awards.
Era conhecida a sua direção editorial, à
época liderado pelo Ruben Obadia acom-

panhado já pela Paula Noronha e pela Cari-
na Monteiro. E todos procurávamos, à
nossa medida e escala, ocupar espaço
semanalmente na edição.
Fui, por isso, surpreendido no já “longín-
quo” ano de 2009 para passar a colaborar
assiduamente com o Publituris, através de
uma crónica mensal, num espaço privile-
giado ocupado por referências do nosso
setor como o Vítor Neto, o Carlos Torres,
entre outros, personalidades assumidamen-
te conhecedoras da nossa atividade e credo-
res do respeito de todos os stakholders. Foi,
e continua a ser, um desafio estimulante,
simultaneamente uma oportunidade res-
ponsabilizante de afirmação de ideias, de
posicionamento do papel das Entidades
Regionais, das Agências de Promoção
Externa, do movimento associativo, de liga-
ção e compromisso com os agentes priva-
dos, de concordância e discordância com
"as tutelas" mas, sempre com um desígnio
superior: a bem do Turismo.
Estava longe de imaginar que com o Publi-
turis organizaríamos os Publituris Awards,

os Road Shows e, até sermos distinguidos
com o Publituris Travel Award de Melhor
Região Nacional de Turismo em 2015. A
“cumplicidade positiva” que se gerou, a sim-
plicidade e a facilidade de comunicar, tradu-
zem a grandeza e o espírito que o Publituris
implantou, onde as suas diretoras atuais,
Paula Noronha e Carina Monteiro corpori-
zam e interpretam bem esse espírito.
No seu 48º Aniversário, quero felicitar a
“família” Publituris, a sua administração,
corpo editorial, jornalistas e funcionários,
colaboradores e leitores, e formular votos
para que mantenha esse espírito irreveren-
te, isento e formador de opiniões, sempre
em prol do Turismo. Até porque,

“Hoje, a influência dos jornais é muito
superior à força dos livros. São em número

incalculável as pessoas que têm unicamente
a opinião do jornal que elas lêem”.

Gustave Le Bon,
in 'As Opiniões e as Crenças’

Parabéns Publituris.

Pode parecer estranho mas o meu primei-
ro contato com o Publituris deu-se, no
final dos anos 60, em Itália, país onde pas-
sei a viver depois das lutas estudantis de
1962. Na altura, eu acompanhava com
interesse a problemática do Turismo atra-
vés da comunicação social, tive conheci-
mento da nova publicação e fiz-me assi-
nante. Devo ainda ter no meu «arquivo
histórico» os primeiros números. Mal
sabia eu quanto o que aprendi me iria ser
útil no cargo de Secretário de Estado do
Turismo e para escrever dezenas de arti-
gos publicados no jornal.
A minha relação com o Publituris é pois
longa, profunda e diria sobretudo muito
afetiva. Foi também através dele que tive

conhecimento de fatos relevantes da ativi-
dade turística no nosso País, de análises e
opiniões de colaboradores qualificados
sobre os mais variados temas, o que me
permitiu ir construindo uma «visão» pró-
pria sobre a problemática do Turismo.
Importa sublinhar que o Publituris conse-
guiu, ao longo dos anos, construir e man-
ter um prestígio que deriva da sua postu-
ra equilibrada, um estilo sóbrio, sabendo
dar espaço a opiniões diferentes e a todos
os setores, produtos e regiões que com-
põem a constelação do Turismo. Tudo isto
passando por fases de desenvolvimento
do Turismo completamente diferentes:
aumento exponencial do número de
turistas e das deslocações internacionais;

crescimento e diferenciação da oferta de
alojamento, alterações profundas no
transporte aéreo e na ação dos Operado-
res. E, mais recentemente, a intervenção
imparável das novas tecnologias de infor-
mação no universo do Turismo, que alte-
raram profundamente a relação entre
oferta e procura, a intermediação turísti-
ca, e o perfil e comportamento do próprio
Turista. Num quadro de crescente compe-
titividade.
Parabéns pois, e votos para que o Publitu-
ris mantenha os seus princípios de serie-
dade e equilíbrio, de tolerância pelas dife-
rentes opiniões e de coerência na luta pelo
afirmação do Turismo como setor estraté-
gico da Economia do País.

Pedro Machado

Vítor Neto
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Longevidade
e Modernidade

Uma publicação
indispensável para a

história doTurismo português
O meu primeiro artigo foi publicado no
Publituris. Apesar da irreverência do seu
conteúdo para a época, questionando a prá-
tica governamental de constantes alterações
legislativas, Belmiro Santos, o seu emblemá-
tico director acedeu na publicação. Fiquei
agradavelmente surpreendido porquanto os
tempos eram de grande contenção na crítica
a governantes, o hábito era convergir e não
divergir…
Por razões que nãome recordo, estive alguns
anos sem escrever no Publituris, até que um
dia sou vitimado por uma doença que me
obriga a ficar acamado algumas semanas,
quando tinha de entregar um livro num
apertado prazo de dois meses. Pressenti que
o Publituris pudesse constituir uma tábua de
salvação, permitindo alinhar com rigor a
sucessão de acontecimentos, enquadrar as
fotos e documentos que dispunha sem qual-
quer legendagem e encontrar outros. Assim
foi, superando as minhas melhores expec-
tactivas!
Rui Cupido, então director do Publituris,
certamente estranhando o meu telefonema

porquanto escrevia regularmente noutra
publicação hesita num primeiro momento,
mas acaba generosamente por disponibilizar
os inúmeros e grossos volumes, uma fonte
única a partir de finais da década de 60, sal-
vando o meu compromisso editorial.
Uma vez devolvidos essas preciosas pastas
encadernadas, que constituem uma fonte
incontornável dos primórdios da fase desen-
volvimento do Turismo português, fica uma
enorme dívida de gratidão para com o
jovem director e o início uma colaboração
ininterrupta com o Publituris até aos dias de
hoje.
Tenho agora entre mãos outra publicação.
Ironia do destino, um dos maiores gover-
nantes doTurismo, LicínioCunha refere-me
incidentalmente ao telefone um facto para
mim absolutamente desconhecido, não obs-
tante o estado avançado da publicação. A
instituição de ensino a que se reporta o livro,
cuja inauguração remonta a 1991, havia sido
anunciada mais de uma década antes na
capa do Publituris, mais precisamente em
1979. Descoberta com múltiplos significa-

dos que não cabe aqui desenvolver.
Lá terei de consultar, outra vez, as pastas
encadernadas do Publituris!
Naturalmente que o papel do Publituris não
esgota na vertente da actualidade informati-
va ou documental para reconstituir determi-
nados acontecimentos, tendo também gran-
de destaque os prémios que motivam o sec-
tor doTurismo ano após ano, de grande rele-
vância para o do marketing das empresas
vencedoras, independentemente da sua
dimensão.
Temos hoje um bem precioso que é uma
imprensa do Turismo plural e aberta a todas
as correntes de opinião. Também aí o Publi-
turis inovou com a marca de Ruben Obadia
numa imprensa activa, colocando o dedo na
ferida, problematizando e convocando todos
os pontos de vista para o debate.
Uma palavra de apreço a Carina Monteiro,
actual directora que de forma discreta mas
incisiva soube inteligentemente cultivar esse
bem precioso que é a independência jorna-
lística, seiva da Democracia.

O meu primeiro contacto com o Publituris
leva-me ao começo da minha vida profis-
sional no Turismo, em meados dos anos
70, como funcionário da saudosa Promo-
ção Turística da DGT (Direção- Geral do
Turismo) e aos nomes de AlbertoMarques,
José Carrasco, Cristiano de Freitas, e Antó-
nio Serras Pereira, todos com quem tive o
privilégio de trabalhar.
Nessa altura, a par da acção promocional
que teve um papel muito importante na
orientação da política de Turismo, sobretu-
do na década de 70 e nos anos que se segui-
ram a 74, o Publituris já era o meio de
comunicação, dedicado ao Turismo, mais
importante do País, sendo avidamente pro-
curado para leitura ao ser um jornal de
assinatura, como nos dias de hoje.

Recordo, como se fosse hoje, que a edição
escrita do Publituris era disputada, na altu-
ra, como se de uma revista da Playboy
fosse (na altura tinha acabado a sua proibi-
ção no País).
Não havia Internet, o tema turismo era
classificado por um ministro de então
como “a prostituição de um País”, viviam-
se tempos agitados e o Publituris era a
maior fonte informação do sector.
Era ali que se ficava a saber, quinzenal-
mente, os factos mais importantes do
Turismo.
Mais tarde, já no estrangeiro nos Centros
de Turismo de Portugal onde trabalhei,
que não recebiam o jornal vá se lá saber
porquê, de vez em quando o Belmiro
ligava para saber novidades dos merca-

dos e nós ficávamos a saber onde, possi-
velmente, poderíamos vir a ser colocados
cada vez que havia uma rotação de Direc-
tores... sem nunca mencionar fontes ou
nomes o facto é que na maioria dos casos
a informação era sempre privilegiada e
correcta. O Belmiro Santos, seu director
nessa altura, era e é, além de um ser
excepcional, a pessoa mais bem informa-
da do sector pelo que, a cada 15 dias, o
Publituris mantinha um fluxo de infor-
mação notável pela sua isenção, frontali-
dade e qualidade, que, felizmente, ainda
hoje mantém.
Saúdo aqui toda a equipa do Publituris, na
pessoa da CarinaMonteiro pela longevida-
de e modernidade demonstrada nos últi-
mos anos e que muito me apraz registar.

Carlos Torres

Armando Rocha
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“Omeu objectivo é ter
uma estratégia para
os próximos dez anos”

Que balanço faz destes primeiros meses
de governação e que inputs traz das
muitas visitas que já fez por todo o País?
Optei por assumir, desde o início, uma
grande preocupação em estar no terreno e
perceber o que se está a passar. Penso que,
no caso do Turismo, é particularmente
importante ter este contacto, porque
Turismo significa território e pessoas. Não
há nada melhor do que ir ter com as pes-
soas que trabalham no Turismo, com os
empresários, com as instituições públicas,
com as Entidades Regionais de Turismo
(ERT’s), com as Agências Regionais de

Turismo (ARPT’s) e com as escolas para
perceber, no dia-a-dia, o que se está passar,
perceber quais os problemas e quais os
desafios.
Todos reconhecem que o Turismo vive de
uma conjugação de vários factores e as
redes têm de funcionar. Só acredito no
funcionamento das redes numa lógica de
confiança entre as pessoas e os agentes. Foi
isso que, desde o início, tentei que fosse
sentido pelas pessoas e sinto que fui cor-
respondida. A preocupação foi envolver os
principais players, com intervenção
importante na área do Turismo, para criar

>> Carina Monteiro cmonteiro@publituris.pt >> Fotos:Frame It

Estemês, a secretária de Estado do Turismo, AnaMendes
Godinho, vai lançar a discussão pública sobre aquele que será o
substituto do PENT. A responsável quer umdocumento
abrangente e que garanta estabilidade nas políticas e nos
compromissos entre sector público e privado.

pontos de diálogo. A recepção foi fantásti-
ca, com uma grande capacidade das pes-
soas de fazerem uma auto-avaliação dos
problemas e de me apresentarem soluções.
Tive alguma facilidade acrescida, pelo
conhecimento que já tinha das pessoas e
das organizações. Foi possível estabelecer
facilmente um conjunto de prioridades
que não teria conseguido se não tivesse
tido esta proximidade tão grande ao que se
estava a passar a nível operacional.

Estas prioridades que diz terem sido
possíveis de identificar devido a esta
presença no terreno são as mesmas que
estabeleceu no início do mandato ou
mudou alguma coisa?
No fundo, a minha ida ao terreno permitiu
constatar e confirmar aquilo que já era a
minha percepção das prioridades, mas
também permitiu adaptá-las em função
daquilo que senti que era premente. Vou
dar um exemplo: o primeiro sintoma que
tive no terreno foi a dificuldade de acesso
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ao crédito e a descapitalização das
empresas turísticas. Também logo
desde o início senti uma grande preo-
cupação dos empresários com a execu-
ção do Portugal 2020. Estas foram das
primeiras questões que me foram sina-
lizadas.
Outra preocupação que identificámos,
e que é transversal a todo País, é o pro-
blema da burocracia do dia-a-dia. O
principal problema dos empresários
neste momento é a burocracia existen-
te no dia-a-dia: desde problemas com
obrigações declarativas para o INE,
obrigações declarativas laborais ou
obrigações declarativas para a Seguran-
ça Social. Por exemplo, normas que
surgem e que nada têm a ver com
Turismo, mas que acabam por ter
implicações no sector, nomeadamente,
afixações obrigatórias nos estabeleci-
mentos. Esta ronda pelo País ajudou a
identificar um conjunto de encargos
que surgem no dia-a-dia dos empresá-
rios. Foi este levantamento das dificul-
dades que nos permite estar a criar o
programa SIMPLEX + na área do
Turismo.

OSIMPLEX+vai estarprontoquando?
O SIMPLEX + vai ser anunciado em
Maio e vai ter várias medidas dedica-
das exclusivamente ao Turismo, que
resultam deste levamento que estamos
a fazer no terreno e também das várias
reuniões que temos tido com as asso-
ciações do sector, que têm sido incan-
sáveis no levantamento deste rol de
burocracias que ainda subsistem e que
até se agravaram nos últimos anos. Por
exemplo, algo tão simples, criado em
2007, que era a possibilidade dos hotéis
abrirem assim que concluam a obra,
hoje em dia, com a revisão da lei que
foi feita no ano passado, isso não é pos-
sível. Ou seja, nos últimos tempos não
houve preocupação na simplificação,
pelo contrário.

Mas uma das bandeiras do anterior
executivo era justamente facilitar a
vida das empresas. Isso não aconte-
ceu?
Não consigo perceber bem o que acon-
teceu. Muitas vezes, para simplificar a
vida das empresas, o Governo tem de
ter a capacidade de identificar que,
mesmo em diplomas que não estejam
relacionados com o Turismo, estão a
ser criados entraves à actividade turís-
tica. É também preciso ter a capacida-
de de argumentar no sentido de mos-
trar que aqueles entraves não fazem
sentido. Isto é um exercício exigente,
que nos obriga, em primeiro lugar, a
estar sempre a acompanhar o que se
está a passar em termos legislativos em

todas as áreas e, depois, a ter capacida-
de de desconstruir alguns mitos que
estão previstos nesses regimes. Este
exemplo que dei é paradigmático de
algo que correu mal: porque motivo se
eliminou esta possibilidade dos hotéis
abrirem imediatamente depois de con-
cluírem a obra?

FUNDO DE CAPTAÇÃO DE ROTAS
AÉREAS
Disse que iria relançar o Fundo de
Captação de Rotas Aéreas. Em que
fase se encontra o projecto? Foi feita
uma análise ao que aconteceu com o
anterior fundo?
Assumi desde o início que as acessibili-
dades são cruciais para Portugal, por-
que somos um destino periférico. Basta
ver o exemplo dos Açores depois da

entrada das low cost. Essa avaliação foi
feita e basta pensarmos que, em 2014,
tínhamos 10 milhões de passageiros
desembarcados e, em 2015, tivemos 20
milhões de passageiros. Portanto, cres-
cemos 10 milhões de passageiros
desembarcados para Portugal fruto cla-
ramente desta grande dinamização e
proximidade entre o transporte aéreo e
o Turismo. O Turismo percebeu que
tinha de estar em permanente diálogo
com as infraestruturas aeroportuárias e
com as companhias aéreas para garan-
tir que os mercados que nos interessam
têm capacidade de chegar de forma
rápida e fácil a Portugal.
O fundo vai chamar-se Programa de
Apoio a Acções de Promoção, porque
vai integrar não só acções de promoção
e de marketing relativamente a rotas

aéreas, mas também acções com os
operadores turísticos. Portanto, o pro-
grama tem uma lógica abrangente e vai
ser assinado esta semana, de acordo
com o que me comprometi, ou seja,
apresentá-lo até ao final de Março.
O grande objectivo é desenvolver
acções de marketing em conjunto com
as companhias cujas rotas nos interes-
sam promover. O grande foco não é
tanto a criação de novas rotas, mas
aumentar o ‘load factor’ das rotas exis-
tentes para garantir que estas são sus-
tentáveis ao longo do ano.

Vai privilegiar algum destino?
Não queremos que haja uma matriz
estanque. Ao contrário do programa
anterior, a nossa grande preocupação é
que haja um acompanhamento perma-
nente e dinâmico em função da evolu-
ção das rotas e das suas ocupações. Este
programa vai exigir um acompanha-
mento permanente da evolução das
ocupações das rotas. Além disso, o
objectivo é promover também estas
acções junto dos operadores turísticos,
porque há mercados, como o alemão,
que trabalham muito mais com a ope-
ração turística e, portanto, aí claramen-
te queremos aprofundar esse tipo de
ligações ao mercado.

Qual a verba alocada para este pro-
grama?
A verba estará sempre dependente da
verba atribuída ao Turismo de Portugal
em cada ano.

FINANCIAMENTO E PROMOÇÃO
O financiamento das empresas foi
igualmente uma das prioridades
enumeradas. Nesse âmbito, o Gover-
no já apresentou linhas de financia-
mento.
Cumprimos aquilo que tínhamos iden-
tificado como necessário. Lançámos
uma Linha da Qualificação da Oferta,
no valor de 60 milhões de euros, proto-
colada com os bancos, em que o Turis-
mo de Portugal (TdP) comparticipa
com 60% e os bancos com 40%. Esta
linha está, neste momento, com uma
procura enorme, o que mostra que
havia necessidade. Foi lançado tam-
bém um Fundo de Investimento no
Turismo no valor de 50 milhões de
euros. No que diz respeito à execução
do Portugal 2020, quando iniciámos
funções havia um projecto pago na
área do Turismo. Neste momento,
temos 62 projectos com pagamentos já
realizados. Se somarmos o que já foi
pago em termos de Portugal 2020 e
QREN desde 24 de Novembro, foram
pagos, até à data, 16 milhões de euros a
146 empresas. Penso que o balanço é
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“Já pedi ao Turismo de Portugal que dinamize
estas reuniões [com o CEPT], nomeadamente
reuniões trimestrais para definição de
planeamento da promoção das várias regiões e
também para avaliar o trabalho que
está a ser feito.”
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muito positivo neste sentido. Também
é positivo noutro aspecto. Quando ini-
ciámos funções, detectámos que o TdP
tinha deixado de ser a entidade paga-
dora, no âmbito do Portugal 2020. Isso
foi reposto e o TdP passou a ser a enti-
dade pagadora.

O modelo de contratualização da
promoção externa vai continuar a
envolver os privados, neste caso a
Confederação do Turismo Portu-
guês?
O que penso fazer em relação ao mode-
lo de promoção externa é manter o
modelo de contratualização de respon-
sabilidade partilhada entre sector
público e privado: por cada euro inves-
tido pelas empresas privadas corres-
ponde um euro da respectiva Agência

Regional de Promoção Turística
(ARPT) e quatro euros do Turismo de
Portugal, de acordo com a regra 1+1+4.
Este é um modelo de partilha de inves-
timento, mas também de partilha de
responsabilidade na definição das prio-
ridades. O TdP é para mim, claramen-
te, a entidade que coordena toda a pro-
moção externa e tem de ser a entidade
que define e estabelece as regras, em
articulação com o sector privado. É
para isso que serve o Conselho Estraté-
gico de Promoção Turística (CEPT),
que pretendo que volte a reunir e a fun-
cionar. Já pedi ao TdP que reactive este
funcionamento, porque me parece
essencial que estejamos articulados
entre regiões, Confederação do Turis-
mo Português e ARPT’s.

O que está a dizer, no fundo, é que

quer trazer novamente as ARPT’s
para este processo?
Completamente. As ARPT’s são funda-
mentais na definição do modelo con-
junto de promoção do nosso País.
Podemos estar a promover o Norte, o
Centro, o Alentejo, o Algarve, Lisboa,
mas temos de trabalhar em conjunto e
de forma articulada, principalmente
quando um dos nossos grandes objec-
tivos é que os turistas que nos visitam
fiquem mais tempo e conheçam mais

zonas do País. Este papel agregador e
de diálogo é preciso retomar e garantir
que acontece. Todos ganhamos. Senti
isso no terreno, um pedido que hou-
vesse diálogo e articulação entre todos.
O País é o mesmo e temos de estar
todos num esforço comum a promover
Portugal.

Quando é que vai retomar o CEPT?
Vai ser um processo muito rápido. Já
pedi ao Turismo de Portugal que dina-
mize estas reuniões, nomeadamente
reuniões trimestrais para definição de
planeamento da promoção das várias
regiões e também para avaliar o traba-
lho que está a ser feito.

Afirmou que pretendia fazer alguns
ajustes ao Regime Jurídico de Aloja-
mento Local (RJAL). Quais são?

Comprometi-me com essa medida até
ao final do ano. É nisso que estou a
trabalhar. Pedi às associações de Hote-
laria e do Alojamento Local que fizes-
sem o levantamento das propostas
para clarificar o regime. Não são só as
associações de Hotelaria que têm
algumas preocupações relativamente
ao regime. A própria Associação do
Alojamento Local em Portugal
(ALEP) reconhece que há um conjun-
to de situações que a lei criou, que não

estão bem definidas e são confusas.
Há artigos que estão mal redigidos e
que não se percebe o seu alcance e que
geram confusão. Neste momento,
estamos na fase de levantamento des-
tas situações por parte das associa-
ções, para que no segundo semestre
façamos a alteração do RJAL e do
Regime Jurídico dos Empreendimen-
tos Turísticos (RJET). O meu objecti-
vo é alterar os dois regimes, sempre
com esta filosofia: não quero nunca
dificultar a entrada na economia for-
mal das unidades que têm condições
para estar dentro. Mas têm de estar
definidas balizas que garantam que se
consiga distinguir as situações sob
pena de estarmos a confundir o con-
sumidor e a criar entropias, chamando
coisas diferentes a coisas que têm as
mesmas características.

Em que fase está o dossier da nova
directiva europeia dos pacotes turís-
ticos?
Demos um grande passo quando criá-
mos o Fundo de Garantia das Agências
de Viagens e Turismo. Na altura, este
fundo foi criado numa situação proble-
mática na sequência da insolvência da
Marsans. Foi criado até como um fac-
tor de diferenciação das agências de
viagens formais dentro do mercado.
Estas agências têm uma mais-valia face
ao consumidor que qualquer outra
empresa não consegue oferecer. Em
suma, as agências de viagens já tiveram
esse grande avanço quando se criou
esse fundo para estarem preparadas
agora para esta directiva, cuja preocu-
pação é a protecção dos consumidores.
Vão ser necessários ajustes mas o com-

promisso é que o façamos de forma
mais pacífica possível protegendo os
vários interesses tutelados, quer o con-
sumidor, quer os operadores económi-
cos.

O Fundo de Captação de Congressos
vai ser retomado quando?
A equipa de captação de congressos no
Turismo de Portugal já está criada. Já
tive uma proposta em cima da mesa,
mas pareceu-me pouco ambiciosa. Fiz
uma consulta das associações sobre
essa proposta do Fundo de Captação de
Congressos e Eventos Corporativos e
recebi muitos contributos. Pedi ao TdP,
nomeadamente a esta equipa, que me
reformulasse a proposta inicial face a
esses contributos e que corresponda às
necessidades de quem realiza este tipo
de eventos e congressos. Mais uma vez,
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/“As ERT’s têm pedido acima de tudo algum diálogo
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este mecanismo tem que servir os nos-
sos propósitos e objectivos que são, em
primeiro lugar, trazer eventos fora da
época alta e promover a sua realização
fora dos destinos tradicionais.

ORÇAMENTO DE ESTADO
Uma das medidas do OE 2016 é a des-
cida do IVA na Restauração. O que é
que o Governo estima que aconteça
com esta medida?
Desde 2011, perderam-se cerca de 16
mil postos de trabalho na restauração e
fecharam mais de cinco mil empresas.
Um estudo da AHRESP indica que a
grande maioria das empresas neste sec-
tor está descapitalizada e outras em
risco de falência. A maior parte dos
empresários conseguiu sobreviver nes-
tes anos reduzindo o número de pes-
soas que tinham ao serviço. Portanto, a
grande aposta, em termos de contra-
partida da baixa do IVA, é o relança-
mento da criação de emprego no âmbi-
to do sector da restauração e bebidas. A
evolução dos números dos trabalhado-
res na restauração vai ser monotoriza-
da ao longo do ano para se avaliar o
impacto da descida do IVA da restau-
ração.

ENTIDADES REGIONAIS
DE TURISMO
Vai haver estabilidade no modelo das
Entidades Regionais de Turismo?
Já assumi esse compromisso de garan-
tir estabilidade às Entidades Regionais
de Turismo (ERT’s). Considero que as
ERT’s são fundamentais para a estrutu-
ração do produto. A estruturação do
produto é um dos factores que conside-
ro que, neste momento, ainda tem de
ser muito trabalhado. Cada vez mais
precisamos que as ERT’s sejam entida-
des que funcionem como gestoras
regionais do destino, que estruturam a
oferta, que dialogam com os vários elos
da cadeia turística, que estruturam o
produto, que preparam e ajudam a pro-
mover e a comercializar. Para isso, pre-
cisam de estabilidade. Não podemos
estar de ano para ano a mudar o terri-
tório sobre o qual têm competência.

As ERT’s têm pedido mais competên-
cias?
As ERT’s têm pedido acima de tudo
algum diálogo e alguma atenção. O que
percebi é que se sentiam um pouco
perdidas e abandonadas. Julgo que têm
de ser cada vez mais pivôs e braços
activos nos territórios. Vou dar-lhe um
exemplo: para disponibilizarmos rotei-
ros online, - uma das áreas onde julgo
que temos de apostar cada vez mais é
na divulgação da nossa oferta -, são as
ERT’s que têm de dar essa informação

ao Turismo de Portugal e, depois, o
TdP tem de divulgar essa informação
de forma agregada, nos sítios certos,
para que quem procure rapidamente
encontre essa informação. Tem de
haver um trabalho permanente e de
franca abertura entre o TdP e as ERT’s,
algo que julgo que falhou nos últimos
tempos.

Na última edição da FITUR, em Espa-
nha, o Turismo do Centro e do Porto
e Norte tinham uma presença fora do
stand do Turismo de Portugal. Como
é que avalia esta situação?
Para mim não tem lógica haver uma
presença de ERT’s sem estarem sobre o
chapéu de Portugal. Também percebo
o lado das Entidades Regionais, que
não se revêem no stand de Portugal,
que não mostra o seu território. Tem de
haver um stand do TdP que responda
às necessidades de quem quer lá mos-
trar o nosso território. Pedi ao TdP que
pense neste modelo, para que as enti-
dades revejam a sua participação e se
identifiquem no stand. No mercado de
proximidade como é o espanhol, clara-
mente temos de mostrar o nosso pro-
duto, o nosso território, sobretudo

quando as nossas regiões estão a com-
petir com as regiões espanholas. Por-
tanto, tem que se dar visibilidade e
mostrar cada uma das regiões. Espanha
já conhece Portugal, portanto não é
tanto Portugal que temos de mostrar
enquanto conceito, mas sim o que
temos de produtos distintivos, nomea-
damente, culturais. Neste aspecto, não
posso deixar de dizer que cada vez
mais temos de nos afirmar pelo que
temos de diferente em termos cultu-
rais, gastronómicos, por aquilo que nos
diferencia precisamente de Espanha.

As ERT’s vão manter as suas funções
de promoção do mercado interno e
no mercado espanhol?
Neste momento, não está nas minhas
prioridades alterar competências,
quero sim que haja sempre uma lógica
de presença integrada, onde quer que
estejamos.

TURISMO DE PORTUGAL
Porquê a escolha de Luís Araújo para
presidente do Turismo de Portugal?
É uma escolha que tem merecido por
parte de todo o sector empresarial
reconhecimento que foi uma opção

que vai ao encontro de duas necessida-
des: por um lado, alguém com compe-
tências e com experiência na área
pública. Para mim, era uma premissa
essencial, ter alguém que acredite e que
já tenha participado num processo de
construção em que se assume que o
Estado tem um papel determinante,
quer nas acessibilidades, na promoção,
na estruturação de produtos, na valori-
zação das infraestruturas e no papel de
regulador. Ou seja, alguém com muita
experiência a este nível na parte públi-
ca. Mas também alguém com uma
experiência relevante no sector priva-
do, porque o Turismo cresce graças à
actividade privada. Portanto, era essen-
cial ter alguém que tivesse a perspecti-
va daquilo que uma empresa precisa
por parte do Estado para crescer cada
vez mais e, também, ter uma experiên-
cia internacional. O novo presidente do
TdP tem experiência em mercados
internacionais, nomeadamente do con-
tinente americano, que é fundamental
neste momento em que queremos
reforçar os mercados tradicionais, mas
claramente diversificar mercados tam-
bém. O actual presidente do TdP é a
pessoa certa para neste momento
investir nesta aposta na diversificação
de mercados internacionais.

Há quem defenda que o Turismo pre-
cisa de alguma estabilidade nos
órgãos de gestão. Mas o que temos
visto até aqui é uma mudança dos
órgãos do TdP e de políticas a cada
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ciclo político. Qual é a sua leitura
disto?
Em relação à mudança do Turismo de
Portugal, a iniciativa partiu do anterior
presidente que colocou o seu lugar à
disposição por considerar que havia,
da parte da tutela, alguma ingerência
na política do Turismo. Acredito que a
minha função é precisamente essa.
Tenho o “defeito” de querer conhecer
muito bem todos os dossiers e de
conhecer bastante o Turismo pela
experiência que tenho de alguns anos
na área. Existe acompanhamento e vai
continuar a haver sempre um acompa-
nhamento muito directo e muito de
perto da actividade do TdP. Considero
que a actividade do TdP é fundamental
na política de Turismo e, portanto,
estarei sempre a acompanhar e a dar
orientações no sentido de implementa-
ção de políticas públicas de Turismo. É
natural que o Turismo de Portugal seja
um organismo que tenha de executar
política pública, porque acredito muito
no papel do Estado na criação de con-
dições para que as empresas de Turis-
mo tenham o melhor desenvolvimento
possível.
Desde o início, comecei a trabalhar de
forma muito intensa com a administra-
ção que estava no TdP, evidentemente
exigindo resultados e fixando objecti-
vos. Houve toda a disponibilidade e
vontade de trabalhar em conjunto. A
equipa considerou que não estavam
reunidas as condições e, portanto, res-
peitei a decisão e encontrei um conse-
lho de administração que penso que
todo o sector reconhece ter longa expe-
riência, nomeadamente, as duas pes-
soas que entraram no conselho directi-
vo são pessoas da casa. Aí já tem a res-
posta quanto à estabilidade. Eram téc-
nicos da instituição, o Filipe Silva esta-
va a representar o TdP na Holanda e o
Carlos Abade era director do investi-
mento, uma pessoa com uma experiên-
cia profunda. Concordo quando diz
que é importante identificar áreas chave
em que haja estabilidade para que sec-
tor público e privado estejam alinhados
numa estratégia comum. Por isso
mesmo, relancei o debate para uma
estratégia a 10 anos. Olho para o Turis-
mo nos últimos 10 anos e considero que
o Plano Estratégico Nacional do Turis-
mo (PENT) foi um marco importante
no desenvolvimento do Turismo em
Portugal. Basta pensarmos no que
tínhamos há 10 anos e o que temos
hoje. Não foi o PENT em si que produ-
ziu esses resultados, mas claramente foi
um documento estratégico onde se ali-
nharam vontades entre sector público e
sector privado. Julgo que isso é que é
fundamental. Independentemente das

pessoas. As pessoas passam. É necessá-
rio que se estabeleça um conjunto de
linhas de orientação e estratégias parti-
lhadas para atingir determinados objec-
tivos. Se Portugal estava agora em boas
condições para receber os desvios dos
fluxos da procura, foi muito resultado
dos investimentos públicos e privados
que foram feitos ao longo destes anos. É
isso que é preciso reconhecer: este tra-
balho em rede que deve ser articulado e
deve ser a tal matriz estável de trabalho
conjunto.

O projecto de Business Intelligence
anunciado pela anterior direcção do
Turismo de Portugal vai ter continui-
dade?
Completamente. Considero que o TdP
tem de ser um interlocutor privilegia-
do das empresas de Turismo e tem de
ser identificado como a referência
para o sector do Turismo e uma das
competências que o TdP tem que
desenvolver, cada vez mais, é a aposta
no conhecimento. Este projecto foi

iniciado pelo anterior conselho direc-
tivo e está, neste momento, em desen-
volvimento e vai ser apresentado. É
para continuar, não há dúvida nenhu-
ma. Tem de ser cada vez mais coloca-
da informação útil ao serviço dos
empresários. Dou o exemplo: temos
uma rede de 21 representantes do TdP
em mercados emissores. Hoje em dia,
os empresários não têm um input
sobre o conhecimento que estas pes-
soas têm permanentemente dos mer-
cados. Esta informação tem que estar
ao serviço de quem está a operar no
dia-a-dia, para antecipar tendências,
para antecipar comportamentos e per-
ceber o que vai acontecer nos merca-
dos nos próximos anos. Esta rede esta-
va completamente abandonada. Aliás,
a escolha do Filipe Silva para o conse-
lho directivo é um sintoma de que esta
rede tem que ser maximizada ao
máximo. Não podemos estar a gastar
dinheiro com estes técnicos nestes
mercados, não estando a tirar disso o
proveito que temos de tirar.

A SET e o conselho directivo do TdP
reuniram com as equipas externas
durante a BTL. Que directrizes lhes
transmitiram?
Que eles são os pontas de lança de Por-
tugal no exterior, isto é, todos os dias
têm que estar a vender Portugal, têm
que saber o que há em Portugal para
vender, por isso, têm de ter, cada vez
mais, uma proximidade com a nossa
oferta e têm que, eles próprios, dar
informação sobre os mercados onde
estão aos empresários nacionais e têm
que ser úteis. Para isto, têm que ter
meios e o TdP tem que ter essa capaci-
dade de lhes dar os meios necessários
para que consigam ser eficazes onde
estão.

Vai haver novidades no âmbito das
equipas externas?
Estamos a estudar a reorganização das
equipas em função dos mercados de
aposta onde queremos que haja uma
presença intensa de Portugal. Há mer-
cados que estão completamente descal-
ços, como por exemplo, o mercado dos
EUA, que é estratégico para a diversifi-
cação de mercados. 21 pessoas é uma
rede valiosa, agora esta rede tem de
funcionar e tem de estar ao serviço das
pessoas.

Qual é o papel actual das Escolas do
Turismo de Portugal?
Outra área a que dedicámos muita
atenção foi às Escolas do Turismo de
Portugal. As escolas estavam num pro-
cesso de indefinição bastante grande,
sem saberem se algumas delas iriam
fechar ou não, porque havia a perspec-
tiva de redimensionamento da rede.
Em relação a isto adoptámos uma
estratégia claríssima de não fechar
escolas da rede do Turismo de Portu-
gal, pelo contrário, dar-lhes um novo
fôlego e apostar muito na dinamização
das escolas pelo País como centros de
dinamização dos destinos regionais
onde se inserem. Neste sentido, já
redefinimos uma estratégia para as
Escolas de Hotelaria e Turismo de Por-
tugal que apresentámos no Algarve e
vamos apresentar numa sessão em Lis-
boa também. A grande preocupação é
aproximar as necessidades entre a
oferta e a procura e dar uma nova
abordagem às escolhas fazendo uma
revisão dos currículos e acentuando
cada vez mais a aposta nas competên-
cias comportamentais e nos ‘soft skills’
dos alunos. Temos o objectivo muito
claro: Queremos formar 16 mil novos
alunos nos próximos quatro anos e
queremos aumentar a taxa de inserção
no mercado de trabalho dos nossos
alunos.
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TURISMO NACIONAL
Qual é a sua leitura de notícias ou
opiniões que apontam que Lisboa
tem hotéis a mais?
Julgo que temos de desmistificar essas
opiniões, sob pena de criarmos uma
bola de neve infundada. Gosto sempre
de pensar o que era o centro de Lisboa
e do Porto, os dois exemplos paradig-
máticos onde esta questão se coloca
actualmente, e o que são hoje. Tínha-
mos os edifícios completamente aban-
donados, degradados, sem vida, as
lojas estavam a fechar, sem perspectiva
de futuro. Hoje, o que temos são cen-
tros dinâmicos, com vida, onde os
turistas vieram trazer uma nova forma
de estar, mas não só os turistas. Hoje, já
vemos muita gente a circular e não só
turistas. Julgo que temos de reconhecer
o papel que o Turismo teve na requali-
ficação destes centros históricos,
nomeadamente na requalificação dos
edifícios e na requalificação do espaço
público. Não é a minha filosofia dizer
que está tudo bem. Julgo que temos de
ir acompanhando e estas questões pre-
cisam muitas vezes de equilíbrios.
Considero que Lisboa está longe de ter
sobrecarga. Dou sempre o exemplo de
Roma, se alguém foi a Roma nos últi-
mos tempos percebe que Roma tem

sobrecarga, Lisboa não, se comparar-
mos.
Portanto, julgo que é um fenómeno
que temos de acompanhar e cada vez
mais temos de encontrar mecanismos
que valorizem o nosso comércio tradi-
cional e aí temos de criar programas de
dinamização dos centros históricos
baseados muito no que é o nosso patri-
mónio.

Como é que perspectiva os resultados
do Turismo este ano?
As perspectivas que tenho são aquelas
que recolhi no terreno junto dos
empresários e também do feedback dos
operadores internacionais, nomeada-
mente no âmbito da minha presença
nas feiras. As informações que tenho
relativamente às reservas são muito
positivas e de crescimento. Alguns ope-
radores turísticos têm referido que,
neste momento, estão com dificuldade
em encontrar alojamento para as ope-

rações. Portanto, as perspectivas são
muito positivas. Temos um grande
desafio que é o de garantir que quem
nos visita gasta mais, fica mais tempo, e
garantir a ocupação nas épocas médias,
o fluxo de turistas para as zonas menos
tradicionais e garantir que quem nos
está a visitar neste momento fica vicia-
do em Portugal. Este é um momento
chave para mostrarmos aos turistas que
Portugal é o seu destino.

Que objectivos este Governo tem
para o Turismo?
Temos o objectivo de aumentar o valor
da nossa oferta, ou seja, garantir que
quem vem, gasta mais; desconcentrar a
procura em termos geográficos e tem-
porais para termos criação de riqueza e
de emprego. Estes são os grandes
objectivos. No entanto, vou deixar para
o debate que vamos lançar a definição
de uma estratégia a 10 anos. Temos
todos que ter o ‘roadmap’ que nos

foque, para não nos dispersarmos em
várias acções e que garanta estabilidade
nas políticas e nos compromissos entre
sector público e privado, esse é o meu
grande objectivo.
Vou lançar esta discussão pública em
Abril. Quero que seja uma discussão
pública abrangente e não só do sector
do Turismo. Uma discussão de todos
os portugueses, porque o Turismo só
interessa para Portugal, se interessar
aos portugueses. Por isso, quero que
seja uma discussão alargada de todos
sobre onde queremos chegar, quais são
os problemas e o que temos de fazer. O
meu objectivo é ter uma estratégia para
2025 até ao final deste ano.

Um documento que possa servir no
futuro, independentemente dos
ciclos políticos?
O meu objectivo é esse. Um dos gran-
des problemas do documento que o
anterior Governo nos deixou em cima
da mesa é ser um documento demasia-
do politizado, porque assentava numa
política liberal. Todo o documento
assentava no conceito que “o Estado
tem de sair de cena”. Considero que o
Estado tem de estar em cena, tem é que
saber estar em cena e saber gerir os
vários actores no palco. ¶
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Pagamentos sem risco?
A Easypay resolve
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A Easypay, instituição que
ajuda as empresas a gerir os
pagamentos relativos à sua
actividade, quer facilitar a
vida dos hotéis e eliminar o
risco associado aos
pagamentos com cartão de
crédito.
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Sebastião Lancastre fundou a Easypay em
2007, depois de já ter trabalhado na Uni-
cre. O “dinheiro de plástico” é uma reali-
dade na vida de Sebastião Lancastre desde
sempre. O pai era mineiro e um dia res-
pondeu a um anúncio de jornal para cons-
tituir a Unicre. Acabou por trocar “o
negócio de ouro, por outro”, conta. Costu-
ma dizer, por graça, que nasceu “num
berço de plástico,” porque ouve falar em
‘dinheiro de plástico’ desde sempre. Foi
quando estava a trabalhar na Unicre, em
2000, que Sebastião Lancastre teve a ideia
de criar a Easypay. Nessa altura, conta,
“era muito difícil fazer esse tipo de empre-
sas” e, por isso, o projecto esteve na gave-
ta até 2007, altura em que foi publicada
uma directiva comunitária de regulação
da actividade. “Na prática, a Easypay é
uma instituição de pagamento, isto é,
abrirmos contas de pagamento e não con-
tas de depósitos à ordem, mas temos
todas as responsabilidades e todos os
deveres que um banco tem, ou seja,
somos supervisionados, tal como os ban-
cos. Uma instituição de pagamentos não
pode conceder créditos e também não
tem outros instrumentos de pagamentos,
que não electrónicos, como por exemplo
não podemos emitir cheques”, explica
Sebastião Lancastre.
Nesta fase, a Easypay apenas trabalha com
empresas. É na facilitação dos pagamentos
que a empresa actua. “Imagine uma
empresa que pretende debitar todos os
meses o pagamento dos seus clientes.
Como é que pode fazê-lo? A primeira
recomendação é ir ao banco. Só que quan-
do chega ao banco, este apresenta-lhe um

manual com um conjunto de instruções e
com um ‘pricing’ pouco adequado,
enquanto nas instituições de pagamento
existe simplicidade. Hoje, as instituições
de pagamento são muito mais ágeis do
que os bancos e uma ameaça ao negócio
das instituições bancárias”, explica.

HOTELARIA
A Easypay já está a pensar na directiva
que sairá em 2018 e que vai permitir que
qualquer empresa ou comerciante possa
aceder às contas bancárias desde que os

titulares permitam o acesso, sem passar
pelos bancos. “Isso vai ser uma grande
revolução. Obviamente a Easypay está a
posicionar-se para essa mudança e um
dos sectores que analisámos foi o do
Turismo, que tem particularidades de
funcionamento muito próprias”, começa
por explicar. Com a vinda de tantos turis-
tas estrangeiros, a pergunta que se coloca
é como cobrar? Foi nesta questão que a
empresa se focou. “Uma das particulari-
dades nos negócios de pagamento à dis-
tância é que são feitos sobretudo com os

>> Sebastião Lancastre, fundador da Easypay.
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cartões de crédito. A indústria funcio-
na numa lógica de: os canais pedem os
dados do cartão e depois o hotel debi-
ta o valor. Só que, com o avanço tecno-
lógico, e por forma a tornar as transac-
ções mais seguras, somos todos obri-
gados a cumprir determinadas regras
de segurança que obrigam a desenvol-
vimentos informáticos muito violentos
para as organizações. Enquanto um
hotel grande tem infraestrutura para
fazer isso, para os hotéis pequenos é
impossível”.
Sebastião Lancastre alerta para o risco
das unidades hoteleiras receberem os
dados do cartão de crédito. “A maioria
das unidades hoteleiras não têm a
menor consciência do risco”, afirma.
Perante este cenário, a Easypay quer
criar uma solução para os hotéis, evi-
tando o risco associado a ter na sua
posse esta informação. “Seja qual for a
forma como são transmitidos os dados
do cartão de crédito, estes chegam a
uma plataforma da Easypay, que se
encarrega de ler a informação, extrair
os dados do cartão de crédito e cons-
truir uma chave encriptada. Depois,
redireccionamos o resto da informa-
ção para o hotel. Imagine o funciona-
mento de uma OTA (Online Travel
Agency). Quando um quarto é reser-
vado nesta plataforma, o cliente chega
ao final do processo de reserva e colo-
ca os dados do cartão de crédito. O que
a OTA faz é mandar esses dados para o
hotel. O que nós vamos fazer é, em vez
da OTA enviar para o hotel, envia para
a Easypay. Criamos uma chave-encrip-
tada que permite que o hotel debite o
cartão. Isto acaba por ser uma solução
muito simples que permite acelerar o
negócio do hotel e este não tem que se
preocupar com os dados dos cartões
de crédito”.
Embora seja ainda muito recente, a
solução já está a ser implementada
num hotel. “Estamos a testar com o
primeiro hotel, mas temos mais de 800
hotéis a quererem esta solução. Não

tenho dúvidas que é uma necessidade
a nível europeu. A Easypay tem uma
licença europeia, podemos operar em
qualquer país da União Europeia.
Acreditamos que com esta solução
também vamos captar unidades hote-
leiras fora de Portugal”.
Com uma carteira de clientes na
ordem dos 4600, onde se contam
empresas como a EMEL, Fitness Hut,
ou Holmes Place, Sebastião Lancastre
defende que as mais-valias da empresa
estão na rapidez e na disponibilidade
para encontrar soluções para os seus
clientes: “Dizemos sempre que sim e
somos muito rápidos, porque estas são
as duas características determinantes
para o sucesso das empresas hoje em
dia”.
Quanto ao mercado hoteleiro, a
empresa tem objectivos “muito ambi-
ciosos”. “A Easypay não teve nenhum
problema durante a crise. Estivemos
sempre a crescer na casa dos dois dígi-
tos. No caso dos hotéis, não tínhamos
até aqui um produto bom para eles,
nem a solução, nem o pricing”, afirma.
A Easypay tem, actualmente, 17 cola-
boradores e, até ao final do ano, vai
reforçar a equipa com mais sete pes-
soas. A equipa terá duas pessoas dedi-
cadas em exclusivo à hotelaria. A
empresa processou, em 2015, 61
milhões de euros em pagamentos,
mais 27% do que em relação ao ano
anterior. Em 2016, a empresa regista
taxas de crescimento de 40%. ¶

Criada em 2007, a Easypay tem

actualmente 17 colaboradores. No ano

passado, a empresa processou 61

milhões de euros em pagamentos.
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A importância da liderança
na hotelaria de cinco estrelas

030

I - INTRODUÇÃO
Porque razão, a par da minha profissão de advocacia, enveredei pelo estudo do
Turismo, particularmente, pelo estudo da liderança e do bem-estar organizacional
na hotelaria de cinco estrelas? Para a resposta a esta pergunta, concorrem alguns
factos, entre os quais, saliento o facto de, pela minha experiência profissional,
aperceber-me que um dos grandes problemas à manutenção do emprego e à efi-
cácia organizacional é a escassez (ou mesmo a ausência) de liderança, o facto do
Turismo constituir um campo de estudo recente e em permanente expansão (e o
“Direito doTurismo” afigurar-se uma área emvias de autonomização) e o facto de
Portugal poder capitalizar neste domínio compreendendo comomaximizar a sua
oferta turística.

II - O TRABALHO DE INVESTIGAÇÃO EM LIDERANÇA E BEM-ESTAR NA
HOTELARIA DE CINCO ESTRELAS
Feito o introito, resumo um pouco daquilo que trata a tese de doutoramento inti-
tulada “Liderança e Bem-estar: o caso da hotelaria de cinco estrelas no Algarve”
(tese editada pela Editorial Novembro).
Começo pelo Turismo, centrando-me seguidamente na hotelaria, na liderança e
bem-estar organizacional. Independentemente da perspetiva que se apresente do
Turismo este é encarado como uma atividade socioeconómica relativamente
jovem, complexa emultidisciplinar, de elevado efeitomultiplicador, considerada a
atividade que maior crescimento tem evidenciado e perspetivando-se a que mais
crescimento promete no futuro.
Em termos da hotelaria, na União Europeia existem mais de 30 formas de classi-
ficação hoteleira, sendo o sistema das estrelas omais utilizado e aquele que Portu-
gal adotou. Para o regime jurídico dos empreendimentos turísticos em Portugal,
empreendimento turístico é o estabelecimento que se destina a prestar serviços de
alojamento, mediante remuneração, dispondo, para o seu funcionamento, de um
adequado conjunto de estruturas, equipamentos e serviços complementares.
Nesta classificação incluem-se os hotéis, os hotéis-apartamentos (aparthotéis) e os
conjuntos turísticos (resorts), distribuídos por categorias de uma a cinco estrelas
tendo em conta a qualidade do serviço e das instalações e a importância da hote-
laria para a experiência turística.
A experiência turística de hoje, molda os comportamentos e a posição dos agen-
tes turísticos nomercado global. À luz deste paradigma, os recursos humanos são
encarados comoumavantagemcompetitiva e umelemento chave da estratégia no
turismo (Firmino, 2007: 318). A orientação para o cliente, a escolha dos melhores
profissionais, a orientação para o serviço e para a qualidade, perspetivam aGestão
dos Recursos Humanos como ummeio privilegiado para atingir resultados e fins
organizacionais (Mayer, 2002: 170). Prever o desempenho individual pressupõe
conhecer resultados e esforços direcionados a tais fins. Porém a adequação da
melhor chefia aomelhor subordinado constitui a relação quemelhor responde aos
desafios das organizaçõesmodernas. Deste modo, a constatação de que a lideran-
ça influencia a permanência do colaborador na organização determinou a prosse-

cução do presente estudo, quer pela relevância do Turismo quer pela importância
que a hotelaria de cinco estrelas assume para o país, suscitando a necessidade de
compreender a liderança e o bem-estar nesta tipologia de empreendimentos turís-
ticos, constituindo o ponto de partida deste estudo.

III - RESULTADOS E CONCLUSÕES
Nesta tese, foi analisado o conceito de liderança, entendido como um processo de
influência social mútuo entre líder e liderado, considerado como um fenómeno
transversal às organizações humanas, construído no seio do grupo numa dinâmi-
ca relacional e num diálogo permanente entre génese e estrutura, ação e investi-
gação.
Foi igualmente analisado o conceito de bem-estar entendido como um construc-
to subjetivomultidisciplinar complexo percecionado pelo indivíduo, segundo cri-
térios padronizados e avaliados somente por este, que integra uma componente
cognitiva e uma componente afetiva, constituindo um fenómeno social estudado
ao nível do indivíduo e da organização. Foram descritas as teorias da liderança e
do bem-estar contemporâneas, apresentadas e desenvolvidas numa perspetiva de
evolução histórica e de contributo mútuo para o enriquecimento da relevância
social dos indivíduos nas organizações, salientando-se as teorias da liderança cujo
quadro teórico nos leva à compreensão do objetivo da investigação, bem como as
teorias da motivação e espiritualidade no trabalho.
Em síntese, posso dizer que os resultados e as conclusões extraídas desta tese são
relevantes quando se pretende ser uma organização melhor, mais eficaz e mais
competitiva. Todavia essa relevância é relativa à visão de quem está à frente dos
destinos de uma organização turística de cinco estrelas – oumesmo de uma qual-
quer organização. De facto, nem todos têm a visão suficiente para perceber a
importância de se sermelhor,mais competitivo emais lucrativo centrando a aten-
ção organizacional nos processos de recursos humanos e seleção das chefias. Pois
que é muito diferente contratar uma chefia com o “perfil” do líder promotor de
bem-estar que contratar uma chefia com um qualquer outro “perfil” que apenas
cumpra funções e metas organizacionais. O líder promotor de bem-estar não só
compreende e se eleva acima da sua posição de gestor, como adopta comporta-
mentos que lhe permitem um desenvolvimento superior nos colaboradores,
transferindo-lhes ferramentas essenciais aomelhor desempenho (emotivação) do
grupo de trabalho. E aqui reside a diferença: duas organizações “domesmo tama-
nho e envergadura organizacional” podem concorrer entre si nomesmo segmen-
to, mas uma pode ser melhor, sem custos acrescidos, basta ter um líder promotor
de bem-estar a conduzir os destinos dessa organização. Sem uma “boa” liderança
nenhuma organização consegue seriamente competir nomercado global de hoje.
Pelo que muito mais importante que os “cansativos e unidirecionais” inquéritos e
questionários de satisfação no trabalho é avaliar os níveis de bem-estar dos cola-
boradores através da ação direta das suas chefias. Por aqui, sim, acredito que uma
organização melhore significativamente e possa ser mais competitiva. ¶
O autor escreve segundo as regras do Novo Acordo Ortográfico.

Opinião

“A experiência turística de hoje molda os comportamentos e a
posição dos agentes turísticos no mercado global. À luz deste
paradigma, os recursos humanos são encarados como uma
vantagem competitiva e um elemento chave da estratégia no
turismo (Firmino, 2007: 318).

// 01 Abril 2016

Doutor em Turismo / Fernando Messias
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Em 2016, são várias as companhias aéreas que reajustam a sua oferta de e para Portugal. Os
destinos portugueses vão contar também com novas rotas operadas por companhias aéreas
internacionais que procuram servir um destino turístico que tem verificado um aumento
significativo da procura externa.

>> Raquel Relvas Neto rneto@publituris.pt >> Fotos:DR

COMPANHIAS AÉREAS
REFORÇAM APOSTA
EM PORTUGAL
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se executiva e novas cadeiras “slimline”
Zim EC01 em económica com uma dis-
tância entre si (pitch) de 34” em econo-
my plus e 31” em económica. Os passa-
geiros vão beneficiar das mais avançadas
soluções audiovisuais com o mais recen-
te sistema individual de entretenimento
a bordo on demand da Panasonic, EX-3.
Depois de completamente renovadas
com novas cadeiras, sistemas de entrete-
nimento, ‘galleys’, casas de banho e ilu-
minação, estas aeronaves integram-se,
em todos os sentidos, na mais recente
geração de aviões do mundo nesta clas-
se de produto. Têm capacidade para 271
passageiros, 20 em classe Executiva, 104
em Economy PLus e 147 em Economy e
antecipam a configuração para a qual
será convertida toda a frota actual de
aviões A330-200 da TAP, que será ini-
ciada no primeiro semestre de 2017”,
explica o responsável.
No que diz respeito às perspectivas para
este Verão IATA, o responsável esclare-
ce que “a TAP reorganiza a sua rede de
destinos e suspende algumas rotas defi-
citárias tanto à partida do Porto, como
de Lisboa. Por outro lado, com o reforço
de algumas rotas importantes e o lança-
mento de três novas rotas, a expectativa
é de manutenção ou ligeiro crescimento
do número total de passageiros trans-
portados”.

AZORES AIRLINES
A agora Azores Airlines, Sata Interna-
cional, vai reforçar a sua oferta para a
América do Norte nesta temporada. A
companhia aérea açoriana vai lançar
uma nova ligação para os Estados Uni-
dos da América, ligando assim Ponta
Delgada a Providence a partir de 30 de

Depois de registar um dos
melhores anos na aviação
comercial, a IATA (acróni-
mo inglês para Associação

Internacional de Transporte Aéreo)
perspectiva uma continuação de resulta-
dos, tanto ao nível de receitas líquidas
como de aumento de procura. Para
2016, a associação prevê um aumento de
procura de 6,9%, ao qual Portugal não é
alheio. Prova disso é a aposta que várias
companhias aéreas fazem no País, com o
reajuste de várias rotas e o lançamento
de novas para colmatar alguns destinos
que não estavam servidos ou para refor-
çar a oferta existente. Fiquemos a conhe-
cer quais as novas ligações que têm iní-
cio neste Verão IATA que começou dia
27 de Março.

TAP
Comecemos pela companhia aérea de
bandeira portuguesa. A TAP suprimiu
alguns voos da sua rede aérea para des-
tinos que não tinham a rentabilidade e
procura desejada. Do Porto, a TAP deixa
de operar para Barcelona, Milão, Roma
e Bruxelas. Já de Lisboa, deixou de voar
para Bogotá e Panamá, Gotemburgo,
Hanôver, Zagreb, Budapeste e Bucareste.
No entanto, apresenta para este Verão
IATA novas rotas, a começar pela vizi-
nha Espanha, concretamente para Vigo,
a partir de 1 de Julho. Segundo André
Serpa Soares, responsável de comunica-
ção da TAP, esta rota com sete voos
semanais vai ser operada num avião
ATR72, com capacidade para 70 passa-
geiros. A esta acresce ainda uma clara
aposta no mercado norte-americano
com o lançamento de um voo a partir de
11 de Junho para Boston e para Nova
Iorque-JFK a partir de 1 de Julho. O voo
diário para Nova Iorque vai ser realizado
num A330 com capacidade para 271
passageiros, dos quais 20 em classe exe-
cutiva, 104 em ‘economy plus’ e 147 em
económica, que será a mesma distribui-
ção do voo para Boston.
A par das novas ligações, a TAP vai tam-
bém reforçar outras dentro da sua rede.
Concretamente, Espanha, com mais sete
voos por semana de Lisboa-Madrid, o
que perfaz um total de 47 voos sema-
nais; enquanto Lisboa-Barcelona tam-
bém vai contar com mais cinco voos em
cada semana, num total de 46 voos.
Corunha, Valência e Oviedo vão ter
mais uma frequência semanal, enquanto
Bilbau var ser reforçado com mais duas
frequências por semana. Com este refor-
ço e as frequências para Vigo, Espanha
tem assim um aumento de mais 24 voos
semanais. A companhia aérea vai tam-
bém disponibilizar mais sete voos por
semana à saída de Lisboa para Paris,
totalizando 56 voos semanais. O Aero-

porto do Funchal conta com um reforço
de sete voos semanais, num total de 57.
Em Marrocos, a TAP vai apostar em
mais sete voos por semana para Casa-
blanca, ficando assim dois voos diários
para o destino, sendo que Marraquexe e
Tânger vão ter mais três voos semanais,
totalizando um voo diário para cada um
dos destinos. A esta oferta acresce ainda
o lançamento da ponte aérea entre Lis-
boa e o Porto e o lançamento da marca

TAP Express em substituição da marca
PGA Portugália Airlines.
Para responder a este reforço de oferta, a
TAP vai renovar e aumentar a sua frota
regional, com a chegada de “aeronaves
modernas e eficientes (oito ATR72 e
nove Embraer 190)” e vai introduzir
duas novas aeronaves A330 nas rotas
novas para os EUA. “A cabine destes
A330-200 apresenta 20 cadeiras total-
mente “lie flat” da Stelia Solstys em clas-

01 Abril 2016//companhias aéreasdossier
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{ }“Desde o anúncio do voo directo de Atenas para
Lisboa, o voo foi tão bem recebido no mercado
português, que a Aegean decidiu não só estender a
operação para 20 de Outubro, mas também
acrescentar um terceiro voo semanal às quintas-
feiras”, Pierre-Emmanuel Duband, Aegean Airlines
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rotas de Paris foram afectadas, com
redução da procura. Perdeu-se valor no
orçamento médio e do ‘load factor’”,
para o qual contribuiu também a saída
da Atout France de Portugal, existindo
assim uma menor promoção dos desti-
nos franceses. Apesar disto, revela, “estas
situações deram origem a uma nova
política comercial de serviços adicio-
nais, como pagamento das bagagens de
porão, lugares marcados, permitindo
assim que se verificasse um crescimento
positivo, levando mesmo a Aigle Azur a
investir com novos desafios em Portu-
gal, como as “night stop” em Lisboa e a
abetura da rota Faro-Paris (Orly) como
referido mais acima. E este é um cresci-
mento que continuará ao longo de 2016,
com novas rotas e frequências de e para
Portugal, como Faro, Lyon e o reforço
das rotas de Lisboa e Porto. A Aigle
Azur é assim a primeira companhia
aérea a sair de Lisboa para Paris e das
últimas a regressar, e isto cinco vezes por
semana”.

AIR EUROPA
A Air Europa vai ligar directamente Por-
tugal às ilhas Baleares a partir de Junho.
A companhia aérea espanhola vai dispo-
nibilizar a partir de 10 de Junho até 9 de
Setembro, um voo directo com partida
de Lisboa às sextas-feiras para Maiorca a
bordo de um Boeing 737-800, com 186
lugares. José Minguez, delegado da
companhia aérea para Portugal, indica
que a capital portuguesa vai contar tam-
bém com um voo para Menorca, de 17
de Junho a 9 de Setembro, às sextas-fei-
ras. Também o Porto vai contar com
voos directos para Maiorca, às terças-
feiras, de 21 de Junho a 13 de Setembro,
e para Menorca de 21 de Junho a 6 de
Setembro, às terças-feiras, ambos opera-
dos com um Boeing 737-800, com 186
lugares. No que refere ainda às ligações
ao mercado português, o responsável

Junho. Paulo Menezes, presidente do
conselho de administração da SATA,
adiantou ao Publituris que é objectivo
da companhia aérea açoriana “reforçar
ainda mais a nossa posição nos EUA
abrindo uma nova rota – Providence -,
com uma oferta de 10 frequências que
vão começar em 30 de Junho e são 10
semanas consecutivas, oferecendo mais
4 400 lugares”. Mas a companhia aérea
não se fica por aqui. “Reforçámos a
nossa operação em Boston, que tem
mais 38% dos lugares oferecidos em
2016 do que em 2015”, avançou o res-
ponsável, indicando que disponibilizam
assim um total de 46 mil lugares para o
destino dos Estados Unidos da América.
A estes acrescem ainda um reforço de
oferta para o Canadá com mais 10%.

AEGEAN AIRLINES
Nos últimos dois anos, a Aegean Airli-
nes tem registado um crescimento e um
reforço na sua aposta nas rotas euro-
peias já existentes. Para este ano, a com-
panhia aérea grega vai lançar voos direc-
tos para Lisboa, Amesterdão e Dublin.
No que refere ao mercado português, a
transportadora aérea grega vai começar
a operar para Lisboa a 13 de Junho
numa operação que era suposta termi-
nar a 10 de Outubro, com dois voos
semanais às terças e sábados. Contudo,
Pierre-Emmanuel Duband, Internatio-
nal Sales Manager para Benelux, França,
Espanha, Portugal e Reino Unido, a
companhia aérea revela ao Publituris
que “desde o anúncio do voo directo de
Atenas para Lisboa, o voo foi tão bem
recebido no mercado português, que a
Aegean decidiu não só estender a opera-
ção para 20 de Outubro, mas também
acrescentar um terceiro voo semanal às
quintas-feiras”. O voo vai ser operado
num A320 com ‘business class’ e ‘econo-
my class’. A receptividade do mercado
português aos voos da Aegean Airlines,
que é representada em Portugal pela
Summerwind, leva a companhia a acre-
ditar no sucesso desta operação.
Dentro da rede, a Aegean Airlines vai ter
mais 1,1 milhão de lugares em 2016, um
aumento de 50% face aos últimos três
anos. A companhia vai também dispo-
nibilizar mais 14 destinos, onde se inclui
Lisboa, atingindo um total de 145 desti-
nos operados, dos quais 111 são interna-
cionais. Desde 2007 até 2016, a frota da
companhia aérea grega foi reforçada
com 47 novos A320, perfazendo um
total de 61 aviões.
A companhia aérea lançou recentemen-
te um serviço especial para famílias, que
inclui várias facilidades para todas as
fases da viagem, desde a organização da
mesma até ao voo, ainda com prioridade
no embarque. Também no site da

Aegean Airlines é possível visualizar
todos os serviços da companhia com
especial destaque de uma área destinada
às famílias. No âmbito desta aposta nas
famílias, a Aegean oferece tarifas espe-
ciais para crianças até aos 12 anos de
idade.

AIGLE AZUR
Para este período do Verão IATA, a
Aigle Azur lançou uma nova rota de e
para Portugal, concretamente Porto-
Lyon, em França, que se realiza às quin-
tas, sextas e domingos, assim como às
segundas de 4 de Julho a 5 de Setembro.
A companhia aérea francesa reforça
também as suas ligações actuais, com

Faro-Paris (Orly) a passar para duas fre-
quências semanais à quinta e ao domin-
go. Tiago Martins, delegado da Aigle
Azur em Portugal, explica que “a partir
de 3 de Abril até 29 de Maio, Lisboa pas-
sará a três voos diários, e o Porto dois.
Frequências que aparecem no segui-
mento do crescimento já verificado em
2015, quando da criação da “night stop”
em Lisboa, que passará a ser diária”. A
aposta na renovação da frota da compa-
nhia, que vai lançar um novo site e uma
aplicação móvel, é constante, tendo
recebido no mês de Março um novo
A320. Quanto às perspectivas para este
ano, o responsável explica que “devido
aos ataques terroristas em França, as
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{ }“A partir de 3 de Abril, Lisboa vai passar a três
voos diários e o Porto dois”, Tiago Martins, Aigle
Azur
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entre Amesterdão e Rennes. O grupo
aéreo vai realizar vários ajustes na sua
operação para destinos do Médio
Oriente e Ásia, onde reduzirá a sua pre-
sença, África e Oceano Índico, América
do Norte, que contará com um reforço
de posição, e América Latina e Caraíbas,
que terá, no geral, um aumento de ofer-
ta das rotas já existentes, particularmen-
te através de parcerias com outras com-
panhias. Cuba, como exemplo, o grupo
propõe voos adicionais com destino a
Havana, oferecendo assim até 10 fre-
quências semanais operadas pela Air
France e até cinco frequências semanais
operadas pela KLM com aparelhos de
maior capacidade.

AIR TRANSAT
A Air Transat, representada em Portugal
pela ATR, vai manter os voos directos de
Lisboa e do Porto para Montreal e
Toronto no Canadá. Porém, de 21 de
Junho a 27 de Setembro, a companhia
aérea canadiano conta com um voo de
ligação para Calgary, também no Cana-
dá. A Air Transat, que voa actualmente
para 29 destinos na Europa desde o
Canadá, pretende aumentar a sua quota
de mercado este Verão, para tal aumen-
tou a sua capacidade em 15%.

ANDORRA AIRLINES
A nova companhia aérea Andorra Airli-
nes vai ligar o aeroporto de Andorra– La
Seu d’Urgell- com o Porto, Madrid,
Palma de Mallorca e Paris. Os voos
regulares, com frequência semanal, vão
começar em Abril. Nesta primeira fase, a
companhia vai garantir os primeiros
voos com um serviço de aluguer de
aviões. No entanto, o objectivo é com-
prar aviões ATR42 e ATR72, modelos de
última geração, com capacidade entre os
40 e os 70 passageiros. A Andorra Airli-
nes prevê atingir, este primeiro ano, 500
operações, o que representa cerca de
24.000 passageiros em 2016. As rotas da
Andorra Airlines dirigem-se tanto ao
público de negócios como para as famí-
lias que querem fazer férias ou apenas
uma escapadela nos Pirenéus.

AZUL
A partir de 18 de Junho, A Azul Linhas
Aéreas Brasileiras vai começar a operar
para Portugal, ligando o aeroporto de
São Paulo (Campinas) a Lisboa em voo
directo. A nova rota da companhia aérea
brasileira vai ter, inicialmente, três fre-
quências semanais que podem, segundo
indica a Azul, a seis na época alta. Com
este voo, a empresa será a única aérea de
bandeira brasileira a ter voo sem escalas
para Portugal. A aérea brasileira oferece,
em São Paulo (Campinas), mais de 170
partidas diárias para aproximadamente

acrescenta que a ligação Porto-Madrid
vai contar com duas frequências diárias
de 8 a 21 de Maio, com um Embraer
190, com 12 lugares em business e 108
em turística.
Quanto às novidades dentro da rede
aérea da Air Europa, a partir de Junho a
companhia aérea vai operar Bogotá, na
Colômbia, com voos diários à partida de
Madrid de 28 de Junho de 2016, com
um Boeing 787-800 Dreamliner. De 14
de Julho a 15 de Setembro, a Air Europa
disponibiliza voo directo para Varadero,
em Cuba, às quintas-feiras e de 17 de
Julho a 11 de Setembro aos domingos, a
bordo de um A330/200. No médio
curso, a Air Europa vai ter duas fre-
quências diárias para Zurique, na Suíça.
Ao nível de reforços de operação, a com-
panhia aérea vai colocar uma quarta fre-
quência que sairá de Madrid – Barajas
aos domingos pelas 23h50 com chegada
às 05h40 (hora local). O regresso acon-
tece pelas 07h10 às segundas-feiras com
chegada a Madrid às 11h35. Com estas
novidades, o responsável perspectiva
que a Air Europa registe um aumento de
20% no volume de vendas.
Quanto a novidades da companhia
aérea, José Minguez refere que a compa-
nhia foi reforçada neste mês de Março
com um novo Boeing 787 Dreamliner, o
primeiro de 22 aviões a serem entregues
até 2022.

AIR FRANCE
Para a época de Verão 2016 (de 27 de
Março a 29 de Outubro de 2016), o
Grupo Air France KLM prevê um
aumento da sua oferta (+1,5%) em rela-
ção à época de Verão 2015. No entanto,
no que refere ao mercado português, o
grupo aéreo vai aumentar a sua capaci-
dade em 5%. O grupo e a sua filial Tran-
savia (ler mais à frente), oferecerá esta
época até 242 voos semanais para 24
rotas directas desde e para quatro aero-
portos de Portugal. O programa da Air
France para este Verão mantem-se prati-
camente igual ao do ano passado. Desde
Lisboa, a Air France vai operar até 42
voos semanais para o aeroporto de
Paris-Charles de Gaulle. No pico do
Verão, a Air France passará de quatro
voos diários a seis voos diários de e para
Paris-Charles de Gaulle oferecendo liga-
ções para o Mundo inteiro. A KLM tam-
bém mantém a sua programação ofere-
cendo até 21 voos semanais para e de
Amesterdão-Schiphol. Além de oferecer
oportunidades de ligações diárias em
Amesterdão desde da cidade do Porto,
Lisboa e Faro através de um code-share
com a Transavia Holland, filial do
Grupo Air France KLM.
Este Verão, na rede de longo curso, a Air
France KLM reforça a sua oferta nos

Estados Unidos com uma nova rota para
Salt Lake City operada pela KLM desde
Amesterdão-Schiphol e um novo voo
entre Nova York-JFK e Paris-Orly ope-
rado pela Air France. No Médio Orien-
te, a Air France retomará os seus voos
para Teerão (Irão) desde Paris-Charles
de Gaulle. A KLM também inaugurará
uma nova rota entre Amesterdão-Schip-
hol e Astana (Cazaquistão). Na sua rede

de médio curso, o grupo abrirá 13 rotas:
Dresden (Alemanha), Génova (Itália),
Invernes (Escócia), Southampton
(Inglaterra), Alicante, Ibiza e Valencia
(Espanha) com a KLM desde Amester-
dão-Schiphol, e Cracóvia (Polónia),
Glasgow (Escócia), Biarritz, Ajácio e
Calvi (França) com a Air France desde
Paris-Charles de Gaulle. Por último, a
Air France lançará um novo voo diário
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com os pedidos penso que vamos ter
voos cheios”, referiu a responsável, com-
plementando que os voos estão disponí-
veis para reservas tanto no sistema da
Galileo como no da Amadeus. No que
diz respeito a prolongar a rota para o
Inverno IATA, a responsável considera
que para já vão analisar como vai decor-
rer a operação neste Verão e depois
poderá ser considerado. Apesar da
importância do mercado português,
Martina Strasek Filipcic indica que tem
que se ver a operação para ambos os
lados, referindo que existem muitos
croatas que também gostam de vir para
Portugal. “Estamos expectantes que
vamos ter passageiros em ambos os
lados”.

CZECH AIRLINES
A Czech Airlines reforça a sua aposta
em Portugal ao introduzir uma terceira
frequência com destino ao Porto a partir
de 5 de Julho e até final de Agosto. O voo
OK712 Praga – Porto partirá às terças-
feiras, às 18h20 locais e aterrará no
Aeroporto Francisco Sá Carneiro às
20h30. Após “night-stop”, o voo OK 713
partirá às quartas do Porto às 07h30 e
aterrará em Praga às 11h30. Um reforço
que pretende satisfazer a procura do
Norte de Portugal e que permitirá ainda
conexões com Bratislava, Varsóvia, S.
Petersburgo, Moscovo e Seul com ape-
nas uma escala.

EASYJET
A easyJet continua a reforçar a sua pre-
sença em Portugal, disponibilizando
novas ofertas de destino. Para este
Verão, a companhia aérea vai ter novos
voos à partida de Lisboa, Porto e Faro. A
nova rota Faro-Paris Charles de Gaulle
teve início a 29 de Março, com três fre-
quências semanais, às terças, quintas e
sábados. A partir de 15 de Abril tem iní-
cio a operação da rota Lisboa-Nantes
com três voos semanais (segunda, quar-
ta e sexta). A rota Faro-Lyon tem início
a 17 de Abril e vai contar também com
três frequências semanais (terça, quinta
e domingo). A rota Faro-Toulouse tem
início a 4 de Maio e vai contar com três
frequências semanais (segunda, quinta e
sábado). O dia 20 de Maio marca o iní-
cio da rota Porto-Funchal, rota que vai
contar com quatro voos semanais, às
terças, quintas, sextas e domingos. José
Lopes, porta-voz da companhia aérea,
indica que “com estas cinco novas rotas,
a easyJet passa a operar 53 rotas de e
para Portugal e a ter sete aviões coloca-
dos em Portugal (quatro no Aeroporto
de Lisboa e três no Aeroporto do
Porto)”. Quanto aos Açores, concreta-
mente Ponta Delgada, destino para o
qual a companhia iniciou ligações há

60 destinos domésticos, além de Fort
Lauderdale/Miami e Orlando (Estados
Unidos) e Caiena (Guiana Francesa). A
operação será realizada com aviões
A330 com novos interiores com três
classes de serviço: Azul Xtra Business
Class, Economy Xtra e Economy. Apre-
sentados em Outubro, os aviões remo-
delados apresentam inovações em ter-
mos de tecnologia e conforto, bem
como nos sistemas de entretenimento e
iluminação a bordo.

BINTER
Para este Verão IATA, a Binter Canária,
representada em Portugal pela GSA
Summerwind, vai manter as suas rota-
ções normais de todo o ano, com um
reforço da operação, “tal como aconte-
ceu no ano passado aos sábados, de
Junho a Setembro”, avança Miguel Angel
Suárez Cabrera, director comercial da
companhia aérea, que acrescenta que “a
novidade deste ano consiste em mais
uma rotação, durante o mês de Agosto
às terças-feiras”. Além dos reforços de
operação na ligação Lisboa – Las Pal-
mas, a Binter conta reforçar as ligações
desde las Palmas, sobretudo para os seus
destinos em África, consolidando assim
a sua operação. Entre o ano de 2015 e
2016, a Binter Canárias incorporou na
sua frota seis novos ATR72-600, que
representam os primeiros de uma série
de 12 que devem integrar a frota até
2018. “Estes novos aparelhos represen-
tam a versão mais moderna do fabrican-
te com várias melhorias para o conforto
dos nossos passageiros”, indica o res-
ponsável.

BLUE AIR
A 2 de Junho, será a vez da Blue Air vol-
tar a operar no mercado português, com
três voos semanais desde Bucareste para
Lisboa, a bordo de um Boeing 737s, com
capacidade entre 126 e 189 lugares. Esta
operação tem, segundo a companhia
aérea romena representada no mercado
português pela Summerwind, “um
grande potencial e é uma resposta direc-
ta à crescente procura não só de viajan-
tes de negócios, mas também daqueles
que vão visitar os seus amigos e familia-
res como para os turistas de ‘city breaks’,
férias e compras. Noutras palavras, esta-
mos extremamente confiantes sobre a
nova ligação”. A par desta ligação, a
companhia aérea vai ter mais 23 novas
rotas para um total de oito novos aero-
portos em três países diferentes este
Verão. Birmingham, Hamburgo, Castel-
lon, Cluj-Napoca, Estocolmo Arlanda,
Lyon são alguns dos novos destinos a
serem operados desde a base em Buca-
reste. A Blue Air vai também desenvol-
ver a sua base em Turim, em Itália, com

novas ligações para Madrid, Londres
Luton, Berlin Tegel, Alghero, Menorca,
Atenas e Palma de Maiorca. Também a
base de Iasi, na Roménia, vai contar com
novas ligações para Colónia Bonn, Bar-
celona e Bruxelas, enquanto vão ser ini-
ciados também os voos para Cluj-Napo-
ca, Liverpool e Dublin. Mais novos voos
vão ser inaugurados da base de Bacau
para Madrid e Estugarda. A Blue Air vai
também ligar Sibiu a Colónia Bonn,
assim como Constanta a Atenas. Todas
estas novas ligações vão ser operadas
pela frota 737. No seguimento de todo
este desenvolvimento, a Blue Air vai
integrar novas aeronaves, passando de
15 para 28 no Verão.

BRITISH AIRWAYS
Para este Verão, a British Airways vai
reforçar as ligações para Portugal. De
Heathrow, a companhia aérea inglesa
vai reforçar com mais um voo por sema-

na para Lisboa, enquanto de Gatwick vai
ter voos extra para o Funchal. Este ano,
a British Airways vai lançar 18 rotas
novas, incluindo voos de longo-curso
para San José, Lima, Costa Rica e Tee-
rão. Os destinos de sol são Mahon,
Palermo, Biarritz, Chania and Kalamata
a partir de Heathrow, Bergerac a partir
de Londres e Ibiza, Málaga e Palma de
Maiorca a partir de Stansted.

CROATIA AIRLINES
A partir de 20 de Maio, a Croatia Airli-
nes vai ligar a cidade croata de Zagreb a
Lisboa, três vezes por semana, para já
até ao final de Outubro. Em declarações
ao Publituris, Martina Strasek Filipcic,
representante de vendas da Croatia Air-
lines, que em Portugal é representada
pelo GSA APG, indicou que “estamos
entusiasmados por começar a operar
esta rota”. “Acabámos de disponibilizar
as reservas nos sistemas, mas de acordo
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(Portugal) com quatro voos semanais a
partir de 24 de Abril, Santorini e Corfu
(Grécia) com, respectivamente, um voo
semanal. A Lufthansa irá também ofere-
cer voos a partir de Munique para
Debrecen (Hungria) e Rzeszów (Poló-
nia). Odessa (Ucrânia) volta a ser servi-
da a partir de Munique com dois voos
semanais a partir de 31 de Março. Tallin
(Estónia) é outro destino que está dispo-
nível a partir de Munique, em colabora-
ção com a Adria Airways, com dois voos
diários.
No que diz respeito à Austrian Airlines,
esta vai disponibilizar aos seus clientes
uma vasta rede de 130 destinos em 55
países no seu horário de Verão de 2016.
Os serviços incluem voos diários para
praticamente todos os destinos na Amé-
rica do Norte: sete voos semanais para
Nova Iorque, Washington, Toronto e
Chicago e seis voos semanais para
Miami. A Austrian irá igualmente ope-
rar 31 voos semanais diretos de Viena
para a Ásia: cinco voos semanais num
Boeing 767 para Beijing (Pequim), um
voo diário num Boeing 777 para Xangai,
Banguecoque e Tóquio e cinco voos
semanais para Hong Kong.
Por sua vez, a Eurowings vai servir 130
aeroportos em 41 países no seu horário
de Verão de 2016 a partir das suas bases
operacionais de Berlim (Tegel), Dort-
mund, Dusseldorf, Hamburgo, Hanôver,
Colónia/Bona, Estugarda e Viena. As
novas rotas de longo curso da Euro-
wings serão Boston (EUA) e as Maurí-
cias, ambos servidos a partir de Colónia.
Outros destinos de longo curso da Euro-
wings serão Banguecoque e Phuket (Tai-
lândia), Punta Cana e Porto Prata
(República Dominicana) e Varadero
(Cuba). Irão ser introduzidas novas
rotas a partir de Colónia para Varna
(Bulgária), Mahon (Espanha) e Brindisi
(Itália), que serão servidas a partir de
Dusseldorf. Dois novos destinos na Tur-
quia – Bodrum e Samsun – serão servi-
dos a partir de Colónia, enquanto Hanô-
ver-Antália e Dusseldorf-Kutahya Zafer
irão ser acrescentados à rede de destinos
da Eurowings na Turquia. A partir de
Estugarda, a Eurowings irá oferecer uma
nova rota para Pula (Croácia), enquanto
Cagliari (Itália) será servida a partir de
Hamburgo e Berlim. O mercado italiano
será ainda servido nas rotas Viena-
Roma e Hamburgo-Pisa.
Já entre as novidades da Brussels Airli-
nes para este Verão está um novo desti-
no de longo curso, Toronto, no Canadá,
e oito novas rotas europeias e aumento
de frequências. Em Portugal, a compa-
nhia aérea retomou, desde 26 de Março,
a operação regular do Porto para Bruxe-
las com 10 voos semanais, passando a
dois voos diários nos meses de Julho e

um ano, vai ter mais uma frequência
semanal. Estas novidades levam a que
José Lopes afirme que “as nossas pers-
pectivas são bastante animadoras para
este Verão IATA. Até ao momento, as
reservas estão em linha com o que
tínhamos previsto e estamos confiantes
de que assim vai continuar toda esta
temporada. Em toda a sua rede a easyJet
espera crescer 7%, sendo que em Portu-
gal a expectativa é de um crescimento de
17%”.

EMIRATES
Desde 1 de Janeiro que a Emirates conta
com uma nova frequência entre Lisboa e
o Dubai. O que significa que a compa-
nhia aérea oferece dois voos diários
nesta rota, operados por um Boeing
777-300R composto por três classes:
Primeira Classe, Classe Executiva e
Classe Económica. David Quito, coun-
try manager da Emirates para Portugal,
refere que “com a nova ligação diária, a
Emirates aproxima Portugal da Índia,
África, Austrália e Nova Zelândia e de
muitos outros destinos no Extremo
Oriente”.
O responsável explica que os passageiros
a viajar a partir de Portugal podem fazer
uma ligação a Cebu ou para Clark, nas
Filipinas, voos inaugurados a 30 de
Março. “Outra aposta da Emirates é a
inauguração de quatro voos semanais
para Yinchuan (INC) e Zhengzhou
(CGO) no dia 3 de Maio”, indica. David
Quinto explica que “estas operações vêm
complementar os serviços já existentes
para Pequim, Xangai e Guangzhou”. No
Verão de 2016, a Emirates irá também
apostar no sudeste da Ásia, com a aber-
tura de voos diários a 3 de Agosto de
Rangoon (RGN) em Myanmar e Hanói
(HAN) no Vietnam. ”A ligação a estes
novos destinos é feita pelo voo EK192
com partida de Lisboa às 14h15 e chega-
da a Dubai às 1h05, partindo depois às

2h50 para Rangoon onde chega às
11h05 do dia seguinte. O voo parte
depois de Yangon às 12h35 e chega a
Hanói às 14h50”, explica. David Quito
considera que “fruto da aposta ao nível
de reforço da operação para Lisboa,
abertura de novas rotas e constante
apoio ao mercado das agências de via-
gens, acreditamos que teremos mais
oportunidades de crescer de forma sus-
tentável no mercado português”.

IBERIA
Entre 27 de Março e 27 de Outubro, a
companhia aérea Iberia vai ligar, em voo
directo, Santander a Lisboa, duas vezes
por semana, à quinta-feira e domingo.
Segundo informação oficial, a partida
da cidade espanhola está marcada para
as 16h05, com chegada a Lisboa às
16h30. Já o voo a partir da capital portu-
guesa tem o horário das 17h15 e chega-
da prevista às 19h40.

GRUPO LUFTHANSA
No horário de Verão de 2016, o Grupo

Lufthansa vai ter duas novas rotas, con-
cretamente, Porto-Munique, com a
Lufthansa, a partir de 24 de Abril, com
quatro voos semanais a bordo de um
Airbus 320 com uma capacidade de 162
passageiros; e Lisboa-Dusseldorf, com a
Eurowings.
No resto da sua rede, a Lufthansa irá
operar para 205 destinos com um total
de aproximadamente 10 712 voos sema-
nais durante a vigência do horário de
Verão de 2016. A grande novidade é São
José (EUA), que irá receber um voo
cinco vezes por semana a partir de 1 de
Julho. A Lufthansa está também a juntar
novos destinos a partir de Frankfurt:
Alicante (Espanha) e Tirana (Albânia).
Além das rotas desde Frankfurt, a Luft-
hansa irá oferecer novos serviços de
longo curso a partir da sua placa girató-
ria de Munique para Denver (EUA),
com cinco voos semanais e Teerão
(Irão), com três voos semanais a partir
de 4 de Julho. Na Europa, a Lufthansa
vai também aumentar a sua rede de des-
tinos a partir de Munique para o Porto
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nais; e para Nantes a partir de 1 de Abril
com duas frequências semanais. Desde
o final de Março, que a Transavia liga o
Porto a Munique três vezes por semana.
Para Lisboa, a companhia aérea liga a
cidade alemã de Munique e a francesa
Lyon, com quatro e seis frequências
semanais, respectivamente. Hervé
Kozar, CCO da Transavia, explica que
“estamos a reforçar a operação em Por-
tugal, com vista a atingir um crescimen-
to de 30% na capacidade e atingir dois
milhões de passageiros em 2016”.
No total, a Transavia abre 35 novas
rotas, incluindo 19 rotas de e para Muni-
que, a primeira nova base fora de Fran-
ça e Holanda, 13 rotas de e para Paris e
três de e para Amesterdão. “Estamos a
falar de destinos populares na Europa,
como Porto, Sevilha e Londres”, indica.
O responsável da Transavia explica que
em Portugal, o maior número de horá-
rios e frequências este ano fazem parte
de uma proposta mais conveniente e fle-
xível para todos os nossos clientes no
nosso primeiro mercado para França e o
segundo a nível global”.
No que se refere aos resultados para este
ano, Hervé Kozar indica que “tendo em
conta o forte aumento de rotas e fre-
quências, as nossas estimativas para este
Verão são muito positivas. A abertura de
seis novas rotas este Verão, (…) repre-
senta uma oferta muito competitiva em
termos de destinos, preços e serviço dis-
ponível para todos os fãs de futebol que
vão viajar para França em Junho para
ver a sua selecção jogar. Por exemplo,
para a abertura do jogo da Selecção Por-
tuguesa em Saint Étienne com a Islân-
dia, a 14 de Junho, ou até mesmo no
segundo jogo com a Hungria em Lyon,

Agosto.
A companhia aérea explica que “esta
ligação reflecte a aposta da companhia
no Norte de Portugal e oferece aos pas-
sageiros, quer de negócios quer de lazer,
um maior número de frequências a rea-
lizar em modernas aeronaves Airbus
319 e 320, e serve não só o mercado
belga, como permite ligação a uma
extensa rede de destinos da Brussels
Airlines e dos seus parceiros Star Allian-
ce a partir de Bruxelas, com destaque
para Birmingham, Billund, Bremen,
Bristol, Basel, Budapeste, Copenhaga,
Edimburgo, Estocolmo, Genebra, Hanô-
ver, Hamburgo, Londres, Lyon, Man-
chester, Berlim, Roma, Gotemburgo,
Milão, Marselha, Nantes, Oslo, Praga,
Toulouse, Telavive, Veneza, Varsóvia,
entre outros”. A oferta de voos da Brus-
sels Airlines na Europa inclui oito novos
destinos. São eles Belfast, Norte da
Irlanda, com cinco voos semanais; Jerez,
Andaluzia, com dois voos semanais; Las
Palmas, Canárias, com dois voos sema-
nais; Tenerife, Canárias, com dois voos
semanais; Nuremberga, Alemanha, com
seis voos semanais; Nantes, França, com
12 voos semanais; Heraklion, Creta,
com dois voos semanais; e Thessaloniki,
na Grécia continental, com dois voos
semanais. As novidades da Brussels para
o Verão incluem ainda o aumento da
oferta de lugares em destinos como
Gotemburgo, Toulouse, Marselha, Lon-
dres Heathrow, Barcelona e Faro e o
aumento de frequências: Lisboa com 10
voos / semana, ou seja mais três fre-
quências; Porto com 13 voos / semana,
mais seis frequências; Málaga com 15
voos / semana; Alicante com quatro
voos / semana; Billund com 16 voos /
semana; Edimburgo com 17 voos /
semana; Manchester com 24 voos /
semana; Veneza com 20 voos / semana;
e Vilnius com seis voos / semana.

MONARCH AIRLINES
A Monarch Airlines, a operar há vários
anos no mercado português, anunciou
novas operações para os aeroportos de
Lisboa e Funchal neste Verão. A compa-
nhia aérea vai ligar Birmingham-Lisboa
três vezes por semana; e Londres Gat-
wick-Lisboa e Manchester-Lisboa tam-
bém três vezes por semana. A rota Man-
chester-Funchal vai ser operada com
duas frequências semanais. A Monarch
Airlines reforça ainda a operação para
Faro desde Birmingham, Gatwick e
Luton neste Verão, mantendo estas rotas
mesmo durante o Inverno.

ROYAL AIR MAROC
A Royal Air Maroc vai reforçar as suas
frequências para Lisboa, no Verão, pas-
sando a 10 voos por semana entre Lis-

boa/Casablanca, em ATR70, a juntar aos
sete já existentes operados em Boeing. A
companhia aérea marroquina regista em
2016 um ligeiro decréscimo de 2% da
oferta no mercado português, totalizan-
do 120 722 lugares, no entanto estima
um crescimento de 15% no tráfego e de
10% no volume de vendas. A companhia
vai dispor também de novos destinos no
Verão, são eles Nairobi, Sal, Doha, Was-
hington, Rio de Janeiro e Las Palmas.
Actualmente, a Royal Air Maroc voa
para mais de 33 destinos em África a
partir de Casablanca. A frota tem sido
renovada e, em 2016, a transportadora
conta com 55 aviões, dos quais quatro
Dreamliner.

RYANAIR
O calendário de Verão da Ryanair conta
com novidades para os aeroportos por-
tugueses. Do Porto, a companhia aérea
vai disponibilizar duas novas rotas con-
cretamente para Colónia e Copenhaga,
num total de 41 rotas com três voos diá-
rios para Lisboa e voos adicionais para
Eindhoven e Londres. De Lisboa, a Rya-
nair vai operar voos adicionais para o
Porto e Roma, num total de 16 rotas. Já
para Ponta Delgada, a companhia anun-
ciou três rotas para Lisboa (duas por
dia), Londres e Porto uma vez por sema-
na. As principais novidades da compa-
nhia aérea concentram-se já para o
calendário de Inverno, onde se verifica a
aposta em alguns destinos onde a TAP
suspendeu a sua operação. A companhia
vai ligar o Porto a Milão Malpensa, Var-
sóvia, Dublin, Liverpool e Valência, os
novos destinos de Inverno. Para Lisboa,
a Ryanair vai disponibilizar um novo
voo para Berlim.

TAAG
A TAAG – Linhas Aéreas de Angola
Airlines vai disponibilizar no horário de
Verão IATA dois voos diários para Por-
tugal desde Luanda, em Angola.
No total, vão ser 11 ligações semanais
para Lisboa e três para o Aeroporto do
Porto. Durante o CAPA Airlines in
Transition 2016, que decorreu em
Dublin, na Irlanda, Peter Hill, presiden-
te do conselho de administração da
TAAG – Linhas Aéreas de Angola Airli-
nes, desde Setembro de 2015, adiantou
ao Publituris o reforço da operação da
companhia aérea para Portugal durante
a época alta. “Vamos ter mais voos este
Verão para Portugal”, avançou. Também
neste período, “vai ser feito algo que
nunca aconteceu na TAAG e em Luan-
da, que é reconhecer a importância
estratégica como potencial hub”, indi-
cou. Em Maio, a TAAG prevê receber
dois novos aviões (Boeing 777-300ER)
que vão ser utilizados nas ligações para
Portugal e para o Brasil, concretamente
para as duas cidades para onde voa –
São Paulo e Rio de Janeiro -, que tam-
bém vão ter um aumento de uma fre-
quência semanal cada um dos destinos.
“Vamos operar 11 aviões neste Verão”,
referiu. “Temos também planos de
aumentar a operação para a China, para
onde já voamos para Pequim, duas vezes
por semana”, complementou.

TRANSAVIA
Este Verão, a Transavia, do Grupo Air
France KLM, vai abrir seis novas rotas
em Portugal. Faro tem, desde 25 de
Março, uma ligação desde Munique, três
vezes por semana; outra para Lyon a
partir de 11 de Abril, quatro vezes sema-
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‘low cost’ (de baixo custo), que opera já
voos de e para Lisboa, sendo o aeropor-
to Francisco Sá Carneiro o seu 119.º
destino. “Já temos rotas para Lisboa e
queremos ter mais uma cidade portu-
guesa na nossa rede. O Porto é a 2.ª
cidade e está a ser muito visitada”, refe-
re, Gabor Vasarhelyi, director de comu-
nicação da Wizz Air. A Wizz Air opera
voos de Lisboa para Budapeste (Hun-
gria) e Varsóvia (Polónia), tendo anun-
ciado recentemente uma nova ligação a
Bucareste (Roménia). ¶

os adeptos podem viajar para Lyon de
Lisboa, Porto ou Faro no dia anterior”.

TURKISH AIRLINES
A Turkish Airlines, que tem Istambul
como principal hub, com ligações para
Lisboa e Porto, vai reforçar as frequên-
cias para esta última cidade, passando
dos actuais quatro voos semanais para
um voo diário a partir de 17 de Maio.
Quanto à operação para Lisboa, vai
manter-se com os dois voos diários,
explica Nuno Figueiredo, representante
regional de marketing da Turkish Airli-
nes.
A partir de Istambul, a companhia
aérea turca oferece uma panóplia de
ligações que vão ter algumas novidades.
Uma das quais é a ligação Bogotá –
Panamá com três voos semanais a par-
tir de 4 de Maio. Também Dubrovnik
vai contar com três voos semanais que
iniciam a 12 de Maio. Ivano Frankisk,
na Ucrânia, começou a ser conectada
sete vezes por semana desde a cidade
turca. Istambul-Hanoi-Ho Chi Min vai
ser operado cinco vezes por semana a
partir de 27 de Junho, sendo que a par-
tir de 31 de Outubro aumenta as fre-
quências para sete vezes semanais. A
Turkish Airlines vai ainda ligar Izmir ao
Kuwait com uma frequência diária com
início a 30 de Junho. A Turkish aumen-
tam frequências em algumas rotas,
como para Maputo, que desde 28 de
Março, “a rota Istambul – Maputo –
Porto conta com quatro voos semanais
operados às segundas, quartas, sextas e
domingos. O que levará a melhores
ligações para o tecido empresarial a
Norte de Portugal”, indica o responsá-
vel. Para este voo, a tolerância de baga-
gem aumentou para 40kg em classe
económica e 50kg em classe executiva,
para voos com sua origem em Portugal
e destino final Moçambique. Também o
Bahréin, Astana e Muscat tiveram um
reforço no número de frequências.
Nuno Figueiredo admite que a opera-
ção da companhia aérea pode ser afec-
tada com os recentes acontecimentos
na Turquia. No entanto, reforça “conta-
mos que a situação acalme e que possa-
mos aumentar o número de passagei-
ros, comparativamente ao ano transac-
to, que viajam nos diferentes segmentos
de leisure, religioso, corporate, outros,
não só para aquele país, mas em toda a
extensão da nossa rede”.

UNITED
Além da ligação que mantém entre
Nova Iorque (Newark) e Lisboa, que vai
ter no pico do Verão com um Boeing
767-300 a operar a rota, oferecendo
assim uma maior capacidade, a United
vai lançar a 26 de Maio, a rota que liga

Lisboa a Washington. Segundo a Uni-
ted, esta é uma "rota histórica", pois "é a
primeira vez que uma companhia aérea
faz esta rota a ligar as capitais dos dois
países".
Esta operação vai realizar-se diaria-
mente até 7 de Setembro. Realizado a
bordo de um Boeing 757-200, o voo
parte dos Estados Unidos da América
às 22h15 e chega às 10h35 a Lisboa. No
sentido inverso, o voo tem saída às
12h15, hora portuguesa, chegando a
Washington às 15h35 (hora local). Este

ano, a companhia aérea norte-america-
na celebra o seu 19º aniversário a ope-
rar em Portugal, oferecendo agora duas
ligações diárias entre Portugal e os
EUA.

WIZZAIR
A companhia aérea Wizz Air anunciou
a nova rota Porto–Varsóvia (Polónia) a
partir do dia 15 de Maio, com dois voos
por semana, às quartas e domingos. O
Porto é a segunda cidade portuguesa na
rede de rotas desta companhia húngara

01 Abril 2016//companhias aéreasdossier

http://www.publituris.pt/044

As agências de viagens continuam a ser o principal cliente das companhias aéreas no mercado português. Neste sentido,
questionámos as transportadoras aéreas sobre como decorre a relação com as agências e quais as novidades previstas
para este ano.
No que diz respeito à Blue Air, a companhia aérea romena refere que temmantido um trabalho muito próximo com as
agências de viagens. “Os nossos voos estão agora disponíveis na Amadeus e Sabre. (…) Actualmente, somos
representados pela Summerwind com o objectivo de distribuir o nosso produto em Portugal, mas estamos a convidar
outras agências a registarem-se no nosso portal. Adicionalmente, a nossa presença no GDSs, as agências de viagens
podem vender directamente no nosso portal mediante um acordo de subscrição”, refere. “Também temos ofertas para
grupos ou corporate com tarifas e condições preferenciais”, complementa.
Quanto à Binter Canária, Miguel Angel Suárez Cabrera, director comercial da companhia aérea, explica que, no sentido de
estreitar a sua relação com as agencias de viagens, a companhia aérea “tem desenvolvido várias acções visando a
comunicação não apenas da rota, mas oferecendo aos agentes de viagens um agradecimento particular e personalizado
pelo seu contributo no sucesso da nossa operação. Neste sentido, e até ao final do ano, iremos materializar uma
estratégia comercial mais próxima do mercado, consolidando a nossa posição como companhia regular para o mercado
das Canárias”.
Na Aigle Azur, Tiago Martins realça que as agências de viagens são “o nosso principal cliente no mercado português”,
assim a companhia aérea tem “uma preocupação acrescida em dar respostas que vão ao encontro das necessidades dos
nossos clientes. Temos acordos estabelecidos com os principais ‘deals’, acordos estes que neste ano IATA vão ser deveras
mais atractivos”.
Já na Turkish Airlines, Nuno Figueiredo realça que a relação entre a companhia aérea e as agências de viagens /
operadores turísticos portugueses é “fomentada através de promoção local, visitas casuais, envio de newsletters,
organização de workshops e participação em eventos organizados pelos próprios. Este trabalho promocional visa ainda a
organização de Fam Trips, principalmente incoming, de forma a que possamos mostrar os destinos onde operamos, e os
diversos serviços que providenciamos em terra como o lounge em Istambul, serviço de acolhimento em classe executiva,
entre outros”.
Quanto à TAP, André Serpa Soares refere que a companhia aérea “mantém uma excelente relação com as agências de
viagens e com a associação que as representa, a APAVT. Ao longo do ano, e em diálogo com as agências, que são o
principal parceiro de negócio da TAP, a TAP vai lançando campanhas e promoções de incentivo”.
Com estreia marcada para 13 de Junho, a Aegean Airlines está consciente da importância das agências de viagens para o
seu sucesso e Pierre-Emmanuel Duband acredita “que uma relação de proximidade e apoio permanente são aspectos
angulares para assegurar a confiança na qualidade do serviço e do produto que fornecemos”.
A Air Transat indica que está a trabalhar arduamente com o seu GSA em Portugal na relação com a distribuição
portuguesa. Neste sentido, a companhia aérea canadiana vai lançar uma competição para premiar as agências de viagens
que mais venderem na Air Transat.
Para facilitar o acesso dos operadores turísticos e agências de viagens às suas tarifas, a Transavia desenvolveu uma nova
estratégia “tornando a nossa oferta disponível em todos os canais de distribuição, em particular nos GDS ou através de
soluções de acesso directo”, revela Hervé Kozar. O responsável indica que para “melhor atender e responder às questões
dos nossos parceiros em Portugal, estamos a dedicar uma equipa de serviço em português ao parceiro de negócios. Estes
novos produtos e serviços e outras acções e eventos, fortemente promovidos pela nossa equipa de vendas locais,
provaram ser uma estratégia virtuosa para promover a relação entre a Transavia e os operadores turísticos e agências de
viagens locais”.
Na easyJet, a maior parte das reservas são realizadas através do portal da companhia aérea. Contudo, desde que abriram a
base em Lisboa, que a transportadora tem reforçado a sua relação com as agências de viagens. José Lopes indica que,
“ambos, easyJet e agências de viagens, querem oferecer aos seus clientes os melhores produtos e serviços pelo que temos
vindo a trabalhar nesse sentido, tendo até reforçado a equipa responsável pelo contacto com as agências de viagens no
início deste ano. Recentemente, lançámos a tarifa Inclusive, uma tarifa que permite, entre outras vantagens, alterar a
data da viagem sempre que necessário sem custos associados, que foi criada especificamente para estimular a relação
entre a easyJet e os TMC’s e que só pode ser comprada nessa plataforma de distribuição. Desde 2012, que as vendas
easyJet a partir de agências de viagens crescem 20% ao ano”.

RELAÇÃO DAS COMPANHIAS COM AGÊNCIAS DE VIAGENS

31-45 dossier 2:Layout 1 30/03/2016 16:48 Page 044



31-45 dossier 2:Layout 1 30/03/2016 16:48 Page 045



46

http://www.publituris.pt/46

A Movida é uma rent-a-car no Brasil que
tem 10 anos e foi adquirida em Novembro
de 2013, pela JSL, uma empresa de logística
daAmérica Latina cujo proprietário é portu-
guês e que a transformou na segunda maior
empresa de aluguer de viaturas ligeiras de
passageiros do Brasil.
Segundo Lucila de Castro Abreu, responsá-
vel pela promoção internacional da empre-
sa, a Movida garante “qualidade superior, a
frota mais nova do país, serviços diferencia-
dos e um projecto de modernização a médio
e longo prazo”.
A responsável explica que a presença em
Portugal tem como objectivo “conhecer
cada vez mais [o cliente português] para
poder entender e assim atender melhor
quem depois visita o Brasil e necessita de
alugar um carro”. A rent-a-car está “sempre
a procurar parcerias estratégicas onde
ambas as partes saem a ganhar e o que que-
remos, com esta acção em Portugal, é criar
a cultura do inbound internacional, enten-
dendo a característica de cada país”. O
objectivo é “desenhar uma parceria de
longo prazo, agregando valor para criar
diferenciação com muita qualidade”,
acrescentou. De acordo com Lucila de Cas-
tro Abreu a empresa quer “entender o que é
importante para o português quando chega
ao Brasil, para termos a frota correcta, as
condições, os destinos, os produtos, etc. É
um trabalho a longo prazo, na Movida acre-
ditamos neste trabalho de internacionaliza-
ção damarca com fidelização. É uma empre-
sa que não pára de crescer e que acredita em

parcerias enraizadas”, frisou.
A Movida conta com mais de 55 mil veícu-
los disponíveis na frota e mais de 170 lojas
nas principais cidades e aeroportos brasilei-
ros. A empresa foi pioneira em serviços
como a oferta de Wi-Fi que disponibiliza
internet 4G dentro do veículo; o Movida
VIP, com estacionamento no aeroporto de
Congonhas; o Programa de Fidelidade
Movida Move Você, o primeiro do segmen-
to com resgate de pontos a qualquer
momento; e a rádio digital gratuita disponí-
vel no aplicativo Movida.
Conhecida por ser uma empresa que valori-
za a prestação de serviço, “a marca oferece a
todos os clientes mais-valias como diária de
27 horas, aluguer Carbon Free (que neutra-
liza a emissão de carbono do aluguer através
da plantação de árvores), frota equipada
com CD player ou entrada USB em todas as
categorias, sistema GPS, quilometragem
livre e protecção incluída, promoções e par-
cerias com cartões de crédito e companhias
aéreas”, pode ler-se na apresentação da
empresa.

Além de preços competitivos, a Movida tem
também uma oferta variada de produtos e
uma dasmais novas frotas, que inclui mode-
los exclusivos, como o HB20, da Hyundai,
Audi A3 e as Mercedes-Benz C-180 e vans
Mercedes-Benz Vito com capacidade até
nove lugares, entre outros.
No Brasil, o segmento corporate é o que
mais contribuiu para o negócio das rent-a-
car, embora também exista procura no
lazer. A estratégia para o sector do Turis-
mo é estar em todos os aeroportos.
“Estamos focados em todas as agências
corporativas para fazerem um trabalho
direccionado ao viajante de negócios e, ao
mesmo tempo, no de lazer. Sem dúvida, é
focar nas empresas que estão aqui e, com
as agências, trabalhar nesse mercado. O
objectivo é conquistar o mercado portu-
guês e dar a conhecer a Movida, as suas
características. Queremos que o cliente
experimente e recomende. Acreditamos na
máxima de que o serviço seja recomenda-
do depois de uma boa experiência”, escla-
receu. ¶
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Lucila de Castro Abreu é a
responsável pela divulgação
na Europa da segunda maior
empresa de rent-a-car
do Brasil.
Falou com o Publituris para
dar a conhecer a Movida e
explicar qual a estratégia
para Portugal.
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Movida promove-se
na Europa
>> Inês Pereira >> Fotos: Frame It

>>Lucila de Castro Abreu esteve a promover a
rent-a-car brasileira em Portugal.
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O medo na agenda da
investigação em Turismo
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A investigação sobre riscos em viagem despoletou com o ataque terroris-
ta de 11 de setembro de 2001. O Turismo tem na sua génese a mobilidade
e era necessário conhecer as consequências do risco na motivação para
viajar. A agenda dos investigadores desta área de conhecimento académi-
co incluiu, desde então, o terrorismo e os desastres naturais.
Passaram praticamente 15 anos mas mantém-se a falta de coesão social e
de confiança no modelo de desenvolvimento societal, característico da
globalização. Agravam-se os choques culturais e assiste-se à transforma-
ção de uma sociedade de classes numa sociedade de riscos. Os mais recen-
tes acontecimentos na Bélgica demonstram as fragilidades do nosso modo
de vida e vêm agravar a insegurança do viajante.
Não é por isso de admirar que a investigação comece a anunciar um retro-
cesso no crescimento do Turismo mundial. A inerente intangibilidade dos
serviços e a necessidade de mobilidade justificam uma relativa incerteza e
até o receio de viajar, mesmo entre os que pela sua própria natureza
encontram na viagem a sublimação do ano de trabalho ou a sublimação da
inata curiosidade.
Ainda que estes desejos de recompensa e descoberta persistam, o medo
refreia a mobilidade e compromete o desenvolvimento turístico a nível
mundial. Em contraciclo, e contrariamente ao que seria expectável, Portu-
gal regista níveis de evolução turística constantes e contrários à instabili-
dade a que se assiste.
O “fenómeno” português chamou a atenção da Academia, não alheia ao

flagelo social e a esta nova agenda de investigação imposta, tendo sido rea-
lizados estudos para explicar o otimismo e a euforia inabaláveis do nosso
país.
E um dos fatores que pode contextualizar o “caso português” é a desloca-
lização de movimentos em férias para locais percebidos como seguros,
como é o caso de Portugal. Numa amostra por conveniência de 600 turis-
tas internacionais ficou claro que o risco de terrorismo existe e que certos
destinos devem ser evitados (47.8 por cento assim o declaram). Sendo que
os turistas são reconhecidos como o principal alvo (80.9 por cento) e a via-
gem é cada vez mais antevista como um risco eminente (54.6 por cento).
Nesta controvérsia de forças antagónicas – por um lado a vontade de via-
jar e, por outro, o medo associado aos flagelos que vamos impavidamente
assistindo -, o sucesso de Portugal passa por continuar a proporcionar
excelentes condições de segurança e um ambiente prazenteiro, caraterísti-
co do estilo de vida do país.
Não podem, no entanto, subsistir dúvidas de que a euforia de crescimen-
to a que assistimos nas últimas décadas está inevitavelmente comprometi-
da, mesmo neste país de brandos costumes. Resta esperar que Portugal
escape incólume aos ataques terroristas onde a racionalidade é o que
menos impera. ¶

*O autor escreve de acordo com o novo Acordo Ortográfico.

Dean ETDH Universidade Europeia- Universidade do Algarve / Antónia Correia
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“
frases soltas...

“A TAP, pela visibilidade que tem, é muito usada como arma de arremesso
político”

Fernando Pinto, presidente executivo da TAP

• Edição distribuída no Publituris

Roadshow das Viagens

na próxima edição...

01/ 21 de Março

Casa da Calçada tem novo
director-geral

02/ 19 de Março

Novo resort abre em Lisboa

03/ 17 de Março

Turismo de Portugal alvo de buscas

04/ 15 de Março

Paula Duarte é a nova directora-geral
do Dolce Camporeal Lisboa

05/ 28 de Março

Hoti Hotéis inicia exploração do Hotel
Costa da Caparica

06/ 16 de Março

Novo cinco estrelas abre portas em
Monsaraz

07/ 15 de Março

Air Europa liga Portugal às Baleares
com voos directos no Verão

08/ 22 de Março

Francisco Moser integra equipa da
DHM

09/ 23 de Março

Grupo Pestana renova Pousadas de
Portugal

10/ 17 de Março

Operadores franceses prevêem
aumento de 60% da procura por
Portugal

Publituris Hotelaria nº122

A edição n.º 122 da revista Publituris Hotelaria faz
capa com Frederico Costa, presidente da Visabeira
Turismo. Em entrevista, o empresário dá a conhecer
os projectos hoteleiros da marca Montebelo Hotels &
Resorts e faz um balanço da sua transição de um
cargo no sector público para o sector privado.
Poderá ainda ler um artigo sobre hotéis temáticos e
a forma como novas unidades hoteleiras apostam
neste posicionamento como factor de diferenciação
no mercado.
Na edição de Março da revista para o gestor
hoteleiro, é ainda possível consultar um dossier
sobre energia. Saiba qual o peso desta ‘utilitie’ na
factura dos hotéis e as ofertas que as empresas
fornecedoras apresentam para combater estes gastos.
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