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“A imagem da Madeira  
saiu reforçada”

Luís Araújo será uma das personali-
dades convidadas para intervir na 
XIV Conferência Anual de Turismo 
(CAT), que se realiza esta sexta-fei-
ra, 12 de Novembro, no Funchal, or-
ganizado pela Delegação Regional 
da Madeira da Ordem dos Econo-
mistas. O presidente do Turismo de 
Portugal faz uma análise ao actual 
momento do sector, nomeadamen-
te olhando para o momento da re-
cuperação. 

O tema deste ano da CAT é ‘Resiliên-
cia e Recuperação’. O que lhe apraz di-
zer sobre estes dois termos tão em voga 
no último ano? O sector viveu mo-
mentos duros, muito duros, neste 
ultimo ano. A ausência de negócio, 
as restrições à mobilidade e os desa-
fios de responder às necessidades 
do consumidor (financeiros, de co-
municação mas sobretudo relacio-
nados com a componente saúde) fi-
zeram com que a resistência fosse 
posta à prova. Um sector que vivia 
momentos de enorme progresso 
(em Portugal crescemos as receitas 
em mais de 60% entre 2015 e 2019, 
reduzimos a taxa de sazonalidade 
para o valor mais baixo de sempre e 
conseguimos a maior diversificação 
de mercados) viu-se confrontado 
com paragem da actividade, que-
bras de receita significativas e uma 
enorme incerteza quanto ao futuro. 
É, por isso, mais do que justo que se 
fale de Resiliência no sentido de ti-
rarmos lições dos desafios destes 
últimos anos, corrigindo algumas 
prioridades, e de Recuperação 
como a retoma da actividade ainda 
que em moldes diversos do que vi-
vemos em momentos pré-crise. 

O turismo, certamente, tem sido um 
dos sectores mais afectados, mas tem 
mostrado uma capacidade de resistên-
cia que o surpreende ou nem por isso? 
O turismo sempre foi um sector for-
te em Portugal. Somos o 12.º país 
mais competitivo do Mundo e o 1º a 
nivel de qualidade das infraestrutu-
ras turísticas (dados do World Eco-
nomic Forum). Os nossos activos 
continuam intactos e a marca Por-
tugal está muito bem posicionada. 
O Estudo que temos de 2019 (Brand 
Asset Valuator – feito pela Y&R, 
Universidade de Dortmund e MIT) 
mostra-nos uma marca Portugal 
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fortemente relacional, autêntica, 
charmosa, inovadora. Uma marca 
alavancada nos factores de sucesso 
do Turismo, sobretudo nos ‘soft 
skills’ das pessoas, o que demonstra 
o poder que o Turismo teve e tem 
de promover outros sectores de ac-
tividade económica e influenciar a 
decisão de compra de muitos ou-
tros produtos nacionais. Dito isto, 
não me surpreende esta capacidade 
de resistência pelo histórico de 
crescimento e pelo conhecimento 
que hoje temos do produto, dos 
mercados e dos diversos segmentos 
em que trabalhamos. 

A ‘Recuperação’, que será o tema do 
painel em que irá participar, foi melhor 
conseguida em Portugal ou é algo que 
está a ser transversal entre os merca-
dos concorrentes ao nosso país? A Re-
cuperação tem sido mais consegui-
da nos destinos em que existe me-
nos limitações à mobilidade, em 
que as regras são claras e transpa-
rentes e em que existe capacidade 
produtiva de resposta à procura e 
suas necessidades. Temos visto que, 
a nível europeu, quanto menos limi-
tações existem na acessibilidade ao 
país, mais rápida é a retoma. Os da-
dos que tínhamos e temos são 
de grande procura pelo des-
tino em diversos pontos do 
globo e isso reflecte-se 
nos níveis de procura 
para Portugal logo 
após uma abertura ou 
sinalização verde. 
Acredito que muito 
se deve a esta ‘manu-
tenção’ dos principais acti-
vos (sobretudo o huma-
no), tendo para isso con-
tribuído, certamente, os 
2,6 mil milhões de eu-
ros de apoio às empre-
sas em Portugal, cerca 
de 1/3 a fundo perdido, 
essenciais para poder 
dar resposta imediata 
à procura reprimida 
pelas limitações im-
postas. Mas foi igual-
mente importante 
mantermos esta comu-
nicação clara e transpa-
rente com o trade (mais 
de 500.000 pessoas de 
diversos mercados par-
ticiparam de webinares 
em conjunto com as dele-

gações do Turismo de Portugal es-
palhadas pelo Mundo), mostrando 
que estamos preparados para rece-
ber qualquer pessoa dando-lhe uma 
experiência ainda mais dirigida às 
suas necessidades (daí a importân-
cia do sucesso do Clean and Safe 
com mais de 22.000 selos atribuí-
dos e as 160.000 pessoas que fize-
ram formação online nas escolas do 
Turismo de Portugal e na sua nova 
Academia Digital). 

Todavia, apesar de sabermos que 
muitas das medidas foram tomadas 
com o foco no controlo da pande-
mia, é necessário retirar as lições 
destes meses de limitações à mobi-
lidade (das quarentenas aos mapas 
coloridos) e reforçar aquilo que o 
ECDC (European Center for Disea-

ENTREVISTA

“ACREDITO QUE A 
IMAGEM DA MADEIRA 
SAIU REFORÇADA 
DURANTE ESTE 
PERÍODO”

se Control) disse: que o turista, a 
partir do momento em que existe 
transmissão comunitária, é o grupo 
de risco que menos contribui para a 
propagação do vírus. 

O turismo na Madeira, por motivos 
óbvios, sofreu ainda mais com esta pan-
demia. Há margem para se sair desta cri-
se com a cabeça levantada? Estamos 
já a sair. A conectividade é essencial 
e, se os indicadores do Verão são po-
sitivos (60% da conectividade de 
2019 em todos os aeroportos), o In-
verno demonstra boas perspectivas 
com recuperação entre os 80 e os 
90% da capacidade de 2019. Isto, ob-
viamente, dependente sempre da 
evolução positiva do controle e da 
capacidade de mantermos os ‘load 
factors’ altos. De qualquer forma a 
nossa estimativa para Portugal é a de 
crescimento em 2021 e 2022, reto-
mando os valores de 2019 já em 
2023. O objectivo final será alcançar 
os 27 mil milhões de euros da receita 
turística em 2027. Acredito que a 
imagem da Madeira saiu reforçada 
durante este período e existe capital 
de confiança que importa capitali-
zar. O facto de termos sido desco-
bertos por novos segmentos (clien-
tes mais jovens, directos, famílias, 
estadias mais longas) permite-nos 
olhar para o futuro com optimismo, 

mas também com enorme res-
ponsabilidade pois é importante 

responder às diferentes exi-
gências (desde o produto ao 

serviço passando pela ex-
periência do destino 
como um todo) deste 
tipo de clientes. 

Sendo certo que a pan-
demia continuará, aparen-

temente nos próximos 
meses, a marcar as nos-
sas vidas, com que ex-
pectativa encara 2022? 
2022 será um ano de 

muita concorrência. Se 
considerarmos que as 
condições de acesso se-

rão dirimidas para todos, 
que a mobilidade entre 

países e continentes reto-
mará a normalidade e que a 
confiança nas viagens e nos 

destinos voltará ao momento 
pré-pandemia, esta questão 

será essencial. Igualmente tere-
mos os destinos e os produ-

tos a competirem pelos 

melhores clientes, pelo que é essen-
cial que exista coordenação (publico 
e privado), recursos bem aplicados e 
foco naquilo que queremos para o 
nosso país. Em resumo, voltar a in-
sistir no nosso propósito de receber 
e respeitar as diferenças.  

Considerando o trabalho destes 
últimos anos e de estarmos estrutu-
ralmente fortes para o futuro, enca-
ro os próximos meses e ano com 
muito optimismo.  

O trabalho de promoção do turismo 
nacional no exterior também exige outra 
abordagem e, quiçá, novas perspectivas. 
Quais devem ser, para si, os focos em 
que a Madeira deve se centrar para atrair 
mais e novos mercados emissores? 
Acredito que tudo passa pela capaci-
dade de inovação que consigamos 
imprimir ao destino: desde o produ-
to ao serviço, passando pela expe-
riência de qualidade. Sobretudo su-
perar as expectativas de quem nos 
visita. A promoção é essencial e sa-
bemos o que precisamos, desde a co-
nectividade (importante o reforço e 
diversificação das ligações) até os 
mercados de aposta e os segmentos 
alvo. Num Mundo em que as mensa-
gens se perdem pela multiplicidade 
de meios e fontes, é essencial que 
exista ainda mais coordenação (na-
cional, regional, local, publica e pri-
vada). Temos trabalhado em con-
junto (Turismo de Portugal, Secre-
taria Regional, Agência de Promo-
ção, privados) pelo que acredito es-
tamos no bom caminho. 

Mas a promoção é só uma parte 
da equação. Temos que actualizar a 
nossa oferta (do produto ao serviço), 
responder às necessidades e dife-
rentes gostos de quem nos procura, 
surpreender os que já nos conhe-
cem e encantar aqueles que nunca 
nos visitaram. Apostar na atractivi-
dade do sector para quem nele tra-
balha, captar e reter os melhores, 
Qualificar os nossos recursos numa 
óptica de crescimento, não apenas 
de cumprir serviço, focado nas ne-
cessidades de cada colaborador e 
consciente que a demografia não 
perdoa e que cada vez seremos me-
nos para servir mais. Finalmente o 
digital e a tecnologia como meio 
para comunicar melhor e chegar 
mais longe, saber mais e aumentar a 
eficiência das nossas operações. Isto 
aplica-se à Madeira mas também a 
todo o país.

Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal 


