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VIII CONFERÊNCIA ANUAL DO TURISMO 

CIDADES – 4 de Abril de 2014 

Conclusões e recomendações 

 

Indubitavelmente pólos de actividades económicas em geral, as cidades têm vindo a 
assumir crescente importância ao nível do turismo. Inversamente, também o turismo é um 
impulsionador do desenvolvimento das cidades, colocando, por vezes, problemas ao nível da 
sua sustentabilidade.  

O turismo é uma actividade que representa, aproximadamente, 3% do PIB mundial e do 
emprego. Em Portugal, a dimensão do sector é ainda mais expressiva: 5% e 7%, 
respectivamente; na Madeira, é crucial, contribuindo em cerca de um quarto para a geração 
de rendimento.  

Em 2013, e continuando a tendência das últimas décadas, o turismo esteve em 
crescimento. A nível regional, destaque para a estagnação do sector no Médio Oriente, o que 
decorre da instabilidade que alguns países vivem e que tem representado uma oportunidade 
para outras regiões na bacia do Mediterrâneo, nomeadamente, para Portugal (mas que 
significa, igualmente, um enorme potencial de crescimento uma vez restabelecida a 
tranquilidade).  Hóspedes entrados, dormidas e proveitos totais cresceram 9%, na Madeira. 
Esse crescimento foi de 5 pontos percentuais na ocupação e de 11 pontos percentuais no 
RevPar (que está próximo dos 35 euros). Ou seja, taxas de crescimento superiores às mundiais, 
compensando o mau desempenho dos anos anteriores. 2013 foi, portanto, um ano de 
convergência para a região. E 2014 abre boas perspectivas, já que todos os indicadores estão a 
crescer. Este desempenho advém da conquista de mais mercado. A Madeira foi eficiente na 
sua estratégia de comunicação, os lugares oferecidos aumentaram e estes dois factos 
permitiram-lhe captar o excedente de regiões vizinhas e beneficiar com a instabilidade no 
Médio Oriente. Apesar desta boa prestação, um problema subsiste: o RevPar continua a ser 
demasiadamente baixo.  

Relativamente ao enquadramento estratégico, saliente-se uma pequena mas 
importante mudança de atitude, com a definição de objectivos claros e quantificados para o 
turismo na região em 2014 (evolução das chegadas e das dormidas). É preciso agora garantir 
que sector público e privado estão ambos comprometidos e empenhados na sua prossecução. 
Associação de Promoção da Madeira e Observatório do Turismo são duas entidades que 
constituem bons exemplos, a reter e a seguir. As taxas de execução dos Programas de 
Actividades e Orçamentos da Associação de Promoção revelam níveis de eficiência, 
incomparavelmente superiores às do sector público, revelando espaço para uma reflexão 
acertada sobre a concentração da capacidade de promoção, apenas, naquela entidade. 
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O nascimento e crescimento do Funchal é indissociável da “viagem” – desde logo a dos 
descobridores. A sua existência está desde sempre ligada ao viajante e, mais recentemente, ao 
turista. O turismo não foi sempre o mesmo e conheceu diferentes impactos sociais e urbano, 
mas certas questões permanecem: como fazer do turismo uma experiência inseparável da 
hospitalidade? Como fazer com que uma realidade que tem uma fortíssima dimensão 
económica seja ao mesmo tempo isso e não apenas isso? Como dialogar com as razões 
humanas profundas, e muitas vezes silenciosas, que mobilizam a pessoa para este transitus 
mundi que o turismo é? Duas ideias para o futuro. Primeira, a relação entre turismo e cultura; 
o Funchal é uma cidade literária de imenso charme, facto que não se deve negligenciar. 
Segunda, o turismo de saúde e bem-estar, recuperando aquela que foi a sua vocação inicial. 

 
 

I Painel - A Afirmação das Cidades Como Destinos Turísticos 

 

Conclusões: 

 O turismo é a actividade económica que mais cresce e prevê-se que continue a crescer, 
embora de forma não simétrica a nível regional. A Europa conhecerá taxas de crescimento 
mais modestas que as demais zonas do globo e, embora se preveja uma maior captação de 
turistas de longa distância, o turismo intraeuropeu continuará a ser o negócio dominante. 
Neste contexto, as cidades são um importante elemento e constituem-se como um dos 
principais destinos turísticos. 

 Lisboa tem melhorado imenso a sua performance nos vários indicadores e tem sido 
referida positivamente em vários meios de comunicação. Para esse desempenho concorreu 
uma nova visão da cidade enquanto espaço para ser vivido e partilhado entre quem nela 
habita/trabalha e quem a visita. Do ponto de vista institucional, o turismo não foi encarado 
como um pelouro autónomo, mas antes é uma parte integrante dos planos que se fazem para 
a cidade a todos os níveis. Elemento fundamental para o sucesso desta estratégia foi a parceria 
e o entendimento entre agentes públicos e privados. Não obstante a evolução positiva, Lisboa 
continua a ter uma baixa taxa de ocupação, um reduzido ADR e um baixo RevPar, quando 
comparada com outras cidades europeias. Há, por isso, um caminho a percorrer. Da parte da 
Câmara Municipal de Lisboa, este passa por melhorar as acessibilidades, ter uma cidade “zero-
emissões” e valorizar o lado cultural. 

 Marraquexe surge como um exemplo de um destino turístico cheio de contrastes 
(história e herança cultural vs. moda e tendências; para todos os orçamentos vs. luxo; 
montanhas e neve vs. camelos e palmeiras; próximo da Europa vs. remoto) que soube 
aproveitar tal facto ao segmentar a sua oferta. Para o seu sucesso contribuíram a existência de 
um plano estratégico, com objectivos bem definidos, em que a questão do transporte aéreo 
foi um vector importante. Para o futuro próximo, a estratégia passa por desenvolver a 
promoção, de modo a garantir taxas de ocupação elevadas; melhorar a experiência do cliente; 



 

3 
 

e garantir o transporte aéreo através de uma combinação de companhias tradicionais, low-
cost e charters. 

Recomendações: 

 Promover o destino e a marca Madeira de modo a fidelizar quem já é cliente e a captar 
quem ainda não o foi. Isto implica conhecer a procura e ter uma estratégia de marketing 
integrado. 

 Inovar no modelo de negócio, apostando nas plataformas digitais e redes sociais. Os 
hotéis têm de procurar não ser uma commodity. 

 Gerir o preço estrategicamente e aumentar a rentabilidade através da exploração de 
activos de terceiros, da consolidação da oferta e de serviços partilhados. 
 
 

II Painel - A Atractividade Turística das Cidades 

 

Conclusões: 

 Barcelona definiu-se como uma smart city e um smart destination. Tal foi conseguido 
pela conjugação das características da cidade (extensa oferta cultural, grande capacidade 
turística, infraestruturas modernas e variedade de ligações aéreas) com projectos e políticas 
(definidos à partida, com alcance de muito longo prazo e superiores e indiferentes aos ciclos 
governativos) destinados a transformar a cidade num destino sustentável, eficiente e 
tecnológico, que responde às necessidades dos turistas. Visão, organização, inovação e 
cidadãos, colaboração privada e promoção internacional foram a chave para o sucesso da 
estratégia, a par do financiamento e de um sólido programa de gestão.  

 O sucesso de Amesterdão reside na capitalização da sua imagem liberal, no aumento e 
diversificação da sua oferta cultural e de negócios e na aposta nas economias emergentes. 
Usufruindo de uma localização privilegiada, no centro da Europa, e dotada de excelentes 
acessibilidades, a cidade significa coisas diferentes para pessoas diferentes, pelo que é 
procurada por pessoas de todas as faixas etárias, cada qual com a sua motivação. Amesterdão 
soube aproveitar tal facto e diversificar a sua oferta, atraindo novos clientes e posicionando-se 
em novos segmentos, sem perder a sua integridade. 

 Na perspectiva de um investidor da hotelaria, a atractividade de uma cidade passa pela 
oferta de uma localização interessante, pela facilidade do licenciamento, pela existência de 
lobbies instalados e o pipeline de projectos, pelo ambiente de negócios, pela fiscalidade e lei 
laboral e pela conversão de RevPar em GopPar. 

Recomendações: 

 Conhecer as cidades que consigo concorrem e adoptar uma visão e estratégia de longo 
prazo baseadas nos modelos de sucesso, nas quais sector público e privado colaborem e que 
contem com a adesão dos cidadãos. 
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 Ser fiel à sua identidade, sem, contudo, recear a diversificação, quer de mercados, 
quer de oferta, nomeadamente pela aposta no segmento dos congressos e eventos. Promover 
o destino de forma consistente. 

 Proporcionar um bom ambiente de negócio a quem quer investir, designadamente 
pela clareza e estabilidade das regras do jogo. 

 Gerir inteligentemente o stock de quartos e garantir as acessibilidades, 
nomeadamente através de uma política coerente de transporte aéreo. 
 
 

III Painel - A Sustentabilidade das Cidades Turísticas 

 

Conclusões: 

 O turismo de cruzeiros teve um impacto extremamente negativo para Veneza: 
significou congestionamento, causou poluição e colocou o património em risco, sem a devida 
compensação ao nível do rendimento gerado. No entanto, este é significativo, pelo que se 
coloca o desafio de, sem o perder, minimizar os danos. A solução passa por uma nova lógica de 
acessibilidade à ilha e pela reorganização do espaço. 

 O crescimento das cidades coloca problemas de sustentabilidade, por vezes, agravados 
pelo turismo. Portanto, preocupar-se com a sustentabilidade é procurar valor. Copenhaga é 
um exemplo ilustrativo de uma cidade que conseguiu implementar com sucesso um programa 
destinado a torná-la eco-friendly, actuando sobre o consumo e a produção de energia, sobre a 
mobilidade e sobre o consumo de água.   

Recomendações: 

 Ter uma visão muito clara do que se quer fazer. Mas também dos motivos subjacentes. 
E do caminho a seguir. Saber identificar prioridades, privilegiando o equilíbrio. 

 Envolver todos os stakeholders, públicos e privados, na definição de uma estratégia 
para o futuro e comprometê-los com ela. 

 Usar as melhores práticas e encontrar soluções inovadoras para os problemas.  


