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TUDO O QUE TEM  
DE SABER SOBRE O PNT

O QUE É
  ^  O Prémio Nacional de Turismo 
(PNT) destaca os melhores  
e dá visibilidade a projetos  
com valor no sector do turismo 
em Portugal. A iniciativa do 
Expresso e do BPI conta com  
o alto patrocínio do Ministério 
da Economia e da Transição 
Digital, o apoio institucional do 
Turismo de Portugal, IP e com 
o apoio técnico da Deloitte

CATEGORIAS
  ^  Turismo Autêntico  
Projetos que apresentam  
oferta abrangente e 
equilibrada do ponto de vista 
territorial, bem como da 
utilização de recursos locais

  ^  Turismo Gastronómico 
Projetos que se destaquem  
por oferta gastronómica 
diferenciada e autêntica, 
alicerçada na valorização e 
promoção da gastronomia 
regional e nacional

  ^  Turismo Inclusivo Projetos  
que promovam um reforço  
da relação com o consumidor, 
através da comunicação  
ou de iniciativas que visem  
a sua inclusão e fidelização

  ^  Turismo Inovador Projetos  
que apresentem uma oferta 
inovadora e a utilização de 
ferramentas e meios digitais 
para a comunicação, 
distribuição e análise do 
desempenho

  ^  Turismo Sustentável  
Projetos que se distingam  
pela sustentabilidade 
ambiental, económica  
e responsabilidade social 
subjacentes à estratégia  
de médio/longo prazo

DATAS MAIS IMPORTANTES
  ^  Candidaturas 1 abril a 31 maio
  ^  Avaliação 1 junho a 31 setembro
  ^  Reunião de comités  
e júri outubro

  ^  Entrega de prémios dezembro

CANDIDATURAS
  ^  Para se habilitar a vencer o PNT 
apresente a sua candidatura 
entre 1 de abril e 31 de maio  
de 2022. Acompanhe tudo em  
https://expresso.pt/premio-
nacional-turismo/

Textos Fernando Brandão  
e Paulo Brilhante 

A 
diminuição das res-
trições asso ciadas à 
pandemia e a per-
ceção de segurança 
do destino são fato-
res que aceleram a 
recuperação do sec-
tor, que, apesar do 
otimismo, reconhe-

ce a necessidade de encontrar soluções 
para diversos problemas urgentes.

RECURSOS HUMANOS

“A única forma de vencer este desafio 
de forma sustentada é pagando me-
lhores salários. É necessária uma mu-
dança de paradigma na forma como o 
destino Portugal é vendido: os empre-
sários têm de refletir nos preços o va-
lor acrescentado que representa fazer 
turismo em Portugal. Só assim pode-
rão cativar os melhores trabalhadores 
para o sector”, garante Pedro Macha-
do, presidente do Turismo do Centro 
de Portugal. O mesmo tom é adotado 
por José Theotónio, CEO do grupo 
Pestana, que reconhece “dificuldade 
em preencher as vagas disponíveis” 
para fazer face à retoma do turismo. 
“É necessário a valorização das pro-
fissões turísticas para que os jovens 
saibam que esta atividade lhes pode 
dar uma carreira onde podem pro-
gredir profissional e pessoalmente”, 
explica. João Fernandes, responsável 
pelo Turismo do Algarve, reconhece o 
problema e acredita que parte da solu-
ção passa por “processos regulados de 
imigração” com os países africanos de 

Em alta Portugal já está inundado de visitantes. As previsões apontam para um resultado ainda 
melhor do que o recorde alcançado em 2019. Ainda assim, há desafios que precisam de solução

Verão quente. O que  
é urgente no turismo?

para o turismo nacional: “A guerra vai 
continuar a impactar nos receios de 
viajar, nos custos das matérias-primas 
e na inflação, com consequências ne-
gativas na economia”, considera José 
Theotónio.

RECUPERAR AS EMPRESAS

“Temos uma grande luta pela frente”, 
prevê Vítor Sobral, empresário da 
restauração, que deixa o alerta: “As 
moratórias vão começar a vencer em 
outubro, logo o inverno não vai ser 
fácil e o sector vai passar grandes difi-
culdades.” Quanto a soluções, a baixa 
do IVA na restauração e novas linhas 
de crédito são alguns dos pedidos do 
empresário. “Não se pode pensar que 
se reverte em quatro ou cinco meses 
o que se perdeu com a pandemia”, 
conclui. Pedro Machado alinha na ne-
cessidade de o Estado ter “um papel 
fundamental” na ajuda à recuperação 
do tecido empresarial: “As medidas 
de apoio dos últimos dois anos, como 
o lay-off ou as moratórias, impediram 
falências, mas nem todas as empresas 
puderam aceder a estes instrumen-
tos. O desafio passa por consolidar a 
recuperação das empresas do sector 
e colocá-las de novo a crescer. Sem 
empresas não há turismo.”

SEXTA VAGA DE COVID

A possibilidade de uma sexta vaga da 
pandemia de covid-19 está a inquietar 
os principais responsáveis pelo turis-
mo nacional. “Vemos com apreensão 
o aumento de casos, mesmo não ten-
do os efeitos que tinha no início, mas 
agrava a escassez de mão de obra”, 
explica o presidente do Turismo do 

PROJETOS EXPRESSO TURISMO

Algarve, que confia nos níveis de vaci-
nação em Portugal como sinal de “se-
gurança” para os visitantes externos.

MERCADO INTERNO

“Acreditamos que a quebra de poder 
de compra, acentuada pela inflação e 
pela escalada nos preços dos combus-
tíveis, não afetará essa tendência. Pelo 
contrário, acreditamos que a grande 
maioria dos portugueses vai continuar 
a ‘ir para fora cá dentro’ e a escolher 
o Centro de Portugal para o fazer”, 
afirma Pedro Machado. Menos efusivo 
é o CEO do grupo Pestana: “Estamos 
confiantes de que o mercado nacional 
se manterá forte.” O empresário Vítor 
Sobral confessa uma perspetiva me-
nos alegre: “Vai haver retração. Além 
da perda do poder de compra, há uma 
cultura de negativismo, e, como nós 
nos deprimimos facilmente, isso vai 
fazer com que os portugueses tenham 
medo de sair e de gastar.”

AEROPORTO DE LISBOA

“O desafio mais antigo que temos é a 
falta de um novo aeroporto em Lisboa 
que responda ao aumento de tráfego 
aéreo decorrente da recuperação do 
turismo internacional. Logo a seguir, 
e agravando os constrangimentos do 
aeroporto existente, há a registar as 
falhas do atual SEF, criando a quem 
nos visita entraves e uma péssima 
imagem do país”, alerta José Theotó-
nio, que acrescenta: “Perdemos um 
enorme potencial de aumento da ati-
vidade turística e respetivas receitas, 
que teriam um impacto muito positi-
vo na retoma da economia nacional.”

bcbm@impresa.pt

PRÉMIO NACIONAL  
DE TURISMO
O Expresso e o BPI, em 
parceria com o Turismo de 
Portugal e a Deloitte, lançam 
pelo quarto ano consecutivo o 
Prémio Nacional de Turismo  
(PNT), uma iniciativa  
para promover, incentivar 
e distinguir as melhores 
empresas, práticas  
e projetos do sector.

língua portuguesa, mas também com 
a Índia e com Marrocos. “Só falta a 
ratificação dos acordos pelos países 
terceiros para que se concretizem”, 
lamenta-se.

A GUERRA

“A perceção de segurança devido à 
guerra é um fator diferenciador na 
hora de decidir onde fazer férias. 
Sermos o terceiro país mais seguro 
do mundo acaba por pesar na hora 
da decisão. Quanto aos aumentos de 
combustíveis, eletricidade e bens, não 
há como os ultrapassar, o que preci-
samos é de garantir o fornecimento”, 
conforma-se João Fernandes. Do pon-
to de vista da hotelaria, este é também 
considerado um dos maiores desafios 
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