
TURISMO PÓS PANDEMIA 
NÃO SERÁ COMO ANTES!
Com o setor a viver a maior crise global de que há memória e as 

projeções a apontarem 2023 como o horizonte mais provável para que a  

atividade possa voltar a registar níveis próximos aos 2019; os profissionais 

não têm dúvidas: o turismo pós pandemia não será como antes!

Esta é uma das principais conclusões do barómetro de opi-

nião levado a cabo pela Vida Imobiliária, que desafiou uma

pool de profissionais de diferentes quadrantes da indústria

turística a refletir sobre «Quais deverão ser as prioridades

para alavancar a recuperação do mercado turístico por-

tuguês no pós-Covid?».

Como sublinham os especialistas, o mundo mudou com

o Covid e o comportamento do consumidor de turismo já

não voltará a ser o mesmo! O turismo eticamente e am-

bientalmente sustentável é cada vez mais uma exigência da

procura, ao mesmo tempo que a facilidade digital é outro

um fator diferenciador cada vez mais valorizado na hora de

optar entre produtos e destinos.

Por tudo isto, o produto turístico também está a mudar;

obrigando a uma nova resposta do lado da oferta, que hoje

procura não só antecipar aquelas que serão as grandes

tendências do pós-Covid como também diversificar os seus

mercados alvo, procurando chegar a novos nichos com valor

acrescentado e, ao mesmo tempo, a evitar a dependência

de um par de mercados emissores.

E, acreditando que faz cada vez mais sentido falarmos de

destinos e não de produtos ou experiências “únicos”, a in-

dústria parece concordar que não só fazem falta as parcerias

entre players para, assim, oferecer propostas integradas de

valor acrescentado; como também é hoje essencial reforçar

fortemente o investimento na promoção internacional do

nosso país, garantindo nesta fase que a segurança de quem

cá vive e nos visita é a principal prioridade.

A SUBIR:

•Turismo eticamente sustentável

•Turismo em comunhão com a natureza

A DESCER:

•Critérios erráticos nas medidas de combate à 

pandemia aplicadas ao setor;

• Falta de clareza nas decisões governamentais,

gerando confusão generalizada entre clientes, 

trabalhadores e empresários;

PRIORIDADES:

•Reforçar investimento na promoção internacional 

de Portugal como destino seguro;

•Captar e restabelecer mais ligações aéreas;

•Reforço de apoios ao investimento no setor.
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•Definir uma estratégia concertada de curto e

médio prazo entre entidades públicas, asso-

ciações do setor e empresas privadas

•De uma vez por todas definir as regras e as

medidas a implementar no combate à pande-

mia, utilizando critérios racionais e sensatos,

bem como repensar a forma como as mesmas

são comunicadas. Até agora tudo parecem

ser decisões erráticas e desconexas, anun-

ciadas com muito pouca clareza, gerando

uma confusão generalizada entre clientes,

trabalhadores e empresários do setor.

•Firme intervenção do poder político no sentido

de garantir que organizações como o SEF e a

Groundforce estejam 100% operacionais, para

servir o pouco movimento turístico internacio-

nal que o verão ainda conseguiu captar.

•Apoio às empresas.Sem empresas saudáveis

não é possível garantir uma retoma rápida. Os

mecanismos de suporte ao emprego, o pro-

longamento das moratórias, a concessão de

benefícios fiscais e o apoio ao refinanciamento

são algumas das medidas críticas para garantir

a sobrevivência de um tecido empresarial em

estado quase moribundo.

•Olhar para o produto turístico.O mundo mudou

e como tal temos que nos antecipar à mudan-

ça e desde já procurar dar resposta ao “novo

turista”, em dois eixos principais: tecnologia e

ambiente. Deverá haver um incentivo que apoie

a utilização de ferramentas tecnológicas de

apoio ao turista e a implementação de políticas

que visem a preservação do meio ambiente.

•Olhar para os mercados emissores. Procurar

uma maior diversificação e apostar em nichos

com valor acrescentado. Há que evitar a de-

pendência excessiva de um ou dois mercados

emissores (que, como se viu com o mercado

britânico, deu mau resultado).

Francisco Moser  

NORFIN

Head of Hospitality

Como recuperar um setor fundamental para

a geração de riqueza e emprego em Portugal

que caiu mais de 60%? Ora, entre muitas outras,

uma das prioridades passa inevitavelmente por

retomar as principais rotas áreas que aportam

clientes de elevado valor acrescentado. De

facto, torna-se imperativo que as mais variadas

companhias áreas – TAP e outras – retomem

a sua atividade de forma plena, oferecendo

melhores soluções e garantindo todas as con-

dições possíveis de segurança e saúde.

Paralelamente, parece-me clara a necessidade

de um aumento do investimento na promoção

de Portugal no exterior, não apenas pelas enti-

dades responsáveis, mas também via agências

e operadores turísticos, reforçando a imagem

do nosso país enquanto destino aprazível, segu-

ro e com oferta diferenciada. E neste contexto,

gostaria de sublinhar a importância de se de-

linear estratégias de comunicação no sentido

de começarmos a trabalhar a mensagem que

somos um destino seguro “pós-COVID”.

Outro aspeto fundamental passa pelo reforço

de apoios ao investimento neste setor,visando

a melhoria da qualidade da nossa oferta em

termos de infraestruturas e serviços.

Por último, mas não menos importante, é neces-

sária uma maior aposta nas tecnologias digitais

para o turismo, na medida em que estas ofere-

cem oportunidades de inovação e contribuem

para preparar o setor para o futuro do trabalho.

E neste ponto creio que ainda temos muito por

explorar, por exemplo, não faz sentido sabermos

que, atualmente, cerca de 90% dos turistas procu-

rem informações sobre viagens nos websites do

destino e,de acordo com dados do ano passado,

aproximadamente 80% dos municípios portu-

gueses não terem website dedicado ao turismo…

Acredito que com estas – e outras – medidas,

colocaremos Portugal como um dos destinos de

preferência não apenas dos turistas estrangeiros,

como também dos próprios portugueses.

José Cardoso

Botelho

VANGUARD  

PROPERTIES

CEO


