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Mário Mota Borges, Secretário Regional dos Transportes,
Turismo e Energia

“A “Tarifa Açores” é entendida pelo
Governo dos Açores como estratégica
para o desenvolvimento do mercado
interno, para o reforço da coesão
territorial e para o estímulo da
Açorianidade”
“Apesar da necessidade
de ter a nova versão do POTRAA
em vigor, temos que manter
uma abordagem cuidada no
desenvolvimento da oferta
de alojamento, incluindo
na localização, tipologia
e volumetria dos empreendimentos
turísticos.”

O Turismo na última década tem assumido uma importância no sector terciário,
contribuindo para o crescimento da economia e do PIB regional, além de gerar emprego, embora o turismo esteja sujeito à
sazonalidadee ao comportamento dos mercados emissores. Em pouco mais de ano e
meio o sector esboroou-se com a Pandemia
levando o que custou anos a construir. Na
sua opinião como se encontra neste momento o sector turístico nos Açores e como

se processará a desejada retoma?
A situação conjuntural que descreve não é
exclusiva dos Açores. A paragem a fundo deuse em todo o mundo e, de uma forma ou de
outra, todos os destinos turísticos estão a lutar para recuperar. Portugal, por exemplo, foi
considerado nos últimos anos, várias vezes, o
melhor destino do mundo e assentou muito
da recuperação económica recente neste setor,
mas também se debate com esta desafiante realidade pandémica. Porém, cá a situação é um

pouco diferente porque 2019 foi o melhor ano
de sempre do setor numa trajetória de grande
crescimento dos últimos anos, embora ainda
não estivéssemos numa fase de consolidação
plena. As expetativas para 2020 eram muito
positivas e de superação desses números. Estavam, por isso, a animar todos os agentes do
mercado, que durante um longo período de
tempo foram alimentando um setor que tinha
dificuldades em crescer. Como é natural, esta
inesperada paragem, para além de ter efeitos

profundos nas contas das empresas, afeta o estado anímico de quem estava a recuperar, a investir e a perspetivar um ano sem precedentes,
bem como pode levar as pessoas a levantarem
questões sobre o futuro. No entanto, há algo que
não se perdeu e, até, se poderá ter fortalecido,
que é a proposta de valor do destino Açores.
Nunca é de mais mencionar que os Açores são
a primeira região arquipelágica certificada oficialmente como Destino Turístico Sustentável,
de acordo com os exigentes critérios do Global
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Sustainable Tourism Council. Curiosamente,
na retoma do setor turístico no paradigma póspandemia, uma das maiores e mais profundas
tendências é o turismo sustentável. Note-se,
inclusivamente, que tanto a Comissão Europeia,
através do relatório “Estabelecer uma estratégia
da UE para o turismo sustentável”, como Portugal,
com o “Plano Turismo + Sustentável”, integrado
no “Plano de Ação Recuperar o Turismo | Construir o Futuro”, encaram o turismo sustentável
como um impulsionador da retoma. Os Açores
estão, por isso, uns passos à frente e com argumentos competitivos muito fortes. Repare-se,
por exemplo, que o mercado francês está a responder muito bem nesse aspeto. É através da
alavancagem destas vantagens competitivas,
que incluem ainda os nossos recursos naturais
e culturais, que teremos que evoluir, sabendo
que a retoma será progressiva. As melhores estimativas internacionais apontam 2023 como o
ano em que se atingirão os valores de 2019, mas
cada vez mais se apontam 2024 ou 2025.
Foi anunciada uma linha de crédito
através do Banco de Fomento, à qual podem aceder as grandes empresas para financiar os prejuízos acumulados durante o
confinamento. Além desses apoios existem
outros a que possam aceder os pequenos e
os médios empresários ligados ao turismo,
ao alojamento e à restauração?
Há vários sistemas e mecanismos de apoio
que foram sendo estruturados quer pelo anterior quer por este Governo para responder às
necessidades imediatas das empresas, incluindo
programas de preservação do emprego, apoio
à liquidez das empresas, linhas de crédito ou
programas de adaptação às exigências sanitárias. Alguns destes apoios até são extensões
de programas nacionais. Mas existirão ainda
outros mecanismos de estímulo da atividade
turística. O “Plano de Ação Reativar o Turismo |
Construir o Futuro”, estruturado a nível nacional, tem uma intervenção bastante abrangente
e, a breve prazo, teremos a implementação do
Programa Operacional 2021-2027, que também
acomodará, com certeza, outras oportunidades. Sempre que necessário e justificável, poderão existir outras iniciativas, em resultado da
monitorização do mercado que é permanente
realizada pelo Governo.
A Região tem apostado num turismo de
qualidade virado para o ambiente. Qual é
a política a seguir relativamente a novos
investimentos de hotelaria? A aposta será
em mais camas nos centros urbanos, ou
no turismo rural que pode tirar partido
dos recursos ambientais que temos, assim
como da agropecuária e do mar?
O raciocínio não é assim tão linear. O turismo dos Açores está vocacionado para um desenvolvimento sustentável, que procura uma
relação harmoniosa entre ambiente, economia
e sociedade – ou seja, não é só ambiente. Um
dos instrumentos de maior importância neste aspeto é o POTRAA – Plano de Ordenamento
Turístico da Região Autónoma dos Açores. É neste documento que estão delineadas as linhas
mestras para a política de desenvolvimento
disciplinado do turismo no território. Houve
um processo de revisão do POTRAA, que ficou
tecnicamente concluído em junho de 2019, mas
que, inexplicavelmente, ficou “esquecido” até
à tomada de posse deste Governo. Estamos a
retomar o processo, com caráter urgente e de
forma criteriosa, mas a verdade é que depois
de mais de ano e meio parado, com uma crise pandémica inesperada pelo meio, há a necessidade de, pelo menos, proceder a ajustes
técnicos. De qualquer modo, é fundamental
ter presente que a certificação como Destino
Turístico Sustentável nos traz uma responsabilidade acrescida e exigências na gestão turís-

tica. Logo, apesar da necessidade de ter a nova
versão do POTRAA em vigor, temos que manter
uma abordagem cuidada no desenvolvimento da
oferta de alojamento, incluindo na localização,
tipologia e volumetria dos empreendimentos
turísticos. Do mesmo modo, é indispensável
saber aproveitar os nossos melhores recursos,
naturais ou culturais, mas sem comprometer a
sua sustentabilidade ou desvirtuá-los pelo sobre
uso. A agropecuária e o mar são, com certeza,
setores onde há ainda imenso potencial para
explorar, mas atualmente já são muito importantes, embora possam não ter sido explorados
na sua plenitude em termos promocionais.
O Hospital Internacional dos Açores
anunciou que vai apostar no turismo de
saúde. Está projectada alguma campanha
para esse segmente? Que perspectivas existem neste momento?
Esta é uma demonstração do imenso potencial que os Açores têm em vários segmentos do
turismo. É uma iniciativa privada que aproveita condições e características únicas da Região
para desenvolver uma oferta direcionada. Não
obstante, é necessário haver cautela e não induzir nas instâncias governativas um seguidismo
impulsivo de todas as novas iniciativas meritórias que surgem, sob pena de nos perdermos
num caminho sem estratégia. Para além da revisão do POTRAA, estamos a desenvolver uma
revisão do Plano Estratégico e de Marketing para
o Turismo dos Açores (PEMTA) para o período
2021-2025. Será através da conjugação destes
dois documentos que sairá a orientação do desenvolvimento turístico da Região e, por conseguinte, o rumo da promoção a implementar.
À primeira vista, considerando o mercado atual
e aquilo que os Açores têm para oferecer, o turismo de saúde, assim como o turismo de bemestar ou o turismo sénior, e outros segmentos,
podem ter ou continuar a representar grande
potencial e importância, como, aliás, é reconhecido no Programa de Governo. Contudo,
isso é algo que aqueles documentos nos dirão,
apontando, se necessário e justificável, que campanhas realizar.
Acha que o sucesso da economia dos
Açores passa indiscutivelmente pelo sector
terciário, e no caso concreto pelo turístico embora se trate de um sector de grande
volatilidade? Não é altura de diversificar e
apostar noutros clusters, intensificando a
reindustrialização, que é uma proposta reiterada e apoiada pela Comissão Europeia,
usando os recursos existentes e apostando
nas novas tecnologias?
A terciarização da economia é algo característico das economias mais avançadas. É também um sinal que o nível de qualificação vai aumentando, criando condições para incrementar
níveis de competitividade. É também por isso
que o desenvolvimento do turismo nos Açores
é uma boa notícia, posicionando-se como o setor com mais capacidade para contribuir para o
desenvolvimento económico no imediato, até
pela sua transversalidade com outros setores
económicos. Temos capacidade instalada, níveis de qualificação a aumentar, uma excelente
imagem internacional e um posicionamento
que se está a consolidar. Naturalmente que se
houver capacidade de diversificação da economia isso será algo positivo, porque permite
também mitigar o risco de “crises” setoriais e
até potenciar novas oportunidades na atividade
turística. Os Açores têm condições para o desenvolvimento de várias atividades económicas, mas é também preciso compreender que a
Região tem custos de contexto que nos criam
grandes desafios em determinados setores,
quanto mais não seja por sermos uma região
muito pequena, ultraperiférica, fragmentada
e muito heterogénea. É também por isso que

o desenvolvimento do mercado interno é tão
importante para este Governo. Ao nível industrial, mesmo com grandes apoios comunitários,
há cada vez mais dificuldade em competir com
mercados onde a escala é incomparavelmente
maior, onde o acesso a mercados de abastecimento ou de consumo é quase imediato ou onde
a disponibilidade de mão-de-obra especializada
é abundante. Aliás, mesmo as grandes potências industriais do passado têm dificuldade
em competir com as potências industriais do
presente. Por isso, temos que ser criteriosos no
nosso processo de desenvolvimento e devemos
pensar num modelo que nos permita satisfazer
as nossas necessidades internas e alavancar os
nossos recursos mais distintivos para conseguirmos produzir efetivamente valor acrescentado.
As novas tecnologias vão desempenhar, certamente, um papel determinante em tudo isto,
até porque a tecnologia domina cada vez mais o
nosso dia a dia e está impregnada na estrutura
económica. No entanto, não podemos esquecer
que este é um setor ainda mais volátil, que muda
sistematicamente e de uma forma muito rápida,
exigindo que se opere muitas vezes no desconhecido e perante riscos impercetíveis. Significa
também que este setor requer grandes volumes
de investimento em processos de investigação e
desenvolvimento, onde estão integrados recursos humanos de elevadíssima qualificação e uma

capacidade de alimentar esse sistema de forma
permanente. É um paradigma muito desafiante
e estimulante, que certamente trará a todas as
economias a necessidade de se reinventarem
ciclicamente.
O XIII Governo aposta na criação de um
verdadeiro mercado interno, projecto idealizado há 45 anos, mas que tarda a ser uma
realidade. A tarifa única para viajar para
qualquer Ilha é uma medida importante não
só para o incremento turístico inter-Ilhas,
mas sobretudo para que os Açoreanos se
conheçam melhor. Que resultados espera
obter em termos turísticos com a redução
do custo das passagens áreas na Região?
Qual o impacto esperado em Ilhas que têm
tido dificuldade em afirmar-se no turismo,
como é o caso da Terceira?
A “Tarifa Açores” é uma resposta a uma
necessidade evidente do povo Açoriano. Se
dúvidas existissem relativamente a essa necessidade, deverão ter ficado dissipadas com o
aumento muito significativo da procura pelas
viagens inter-ilhas a partir do momento em que
entrou em vigor esta nova tarifa. Houve até a
necessidade de solicitar à SATA um reforço do
número voos para evitar constrangimentos na
oferta este verão. A “Tarifa Açores” é entendida pelo Governo dos Açores como estratégica
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para o desenvolvimento do mercado interno
e para o reforço da coesão territorial, para o
estímulo da Açorianidade e para a identidade
Açoriana, tendo em vista um importante efeito multiplicador social e económico. Não é só
contribuir para que os açorianos se conheçam
melhor, mas também estimular um espírito de
união que dê força à nossa afirmação como Região Autónoma e destino turístico de eleição.
No turismo em concreto, isso irá permitir a

Por outro lado, poderá beneficiar, também, a
compreensão de que os Açores são um destino
muito particular e de uma riqueza ímpar, onde
se desfrutam de “várias viagens dentro da viagem”
e onde há uma incrível diversidade de experiências e vivências a descobrir.
A Ilha Terceira tem tido dificuldade em
vender o potencial turístico que tem. Quais
são as razões para tais dificuldades subsis-

“Seria bom termos a consciência coletiva
de que salvar a SATA não é apenas salvar
uma companhia aérea: é garantir postos
de trabalho e rendimento para centenas
de famílias; é recuperar uma peça
importante da história dos Açores que
faz parte da nossa matriz identitária;
e é assegurar um instrumento vital no
equilíbrio e estabilidade económica e
social de toda a Região.”
dinamização do mercado interno e representar
oportunidades de negócio para várias atividades económicas do setor nas diversas ilhas, algo
que é particularmente relevante na atual conjuntura internacional. Permitir-nos-á, a todos
individualmente, sermos também agentes de
promoção de todas as nossas ilhas e sabermos
como comunicar as riquezas que por aqui há.

tirem e como podem ser ultrapassadas?
A diversidade das nove ilhas dos Açores é
uma das suas maiores forças, mas também pode
ser uma das suas maiores fraquezas, se não for
devidamente gerida e compreendida. Aliás, já
se cometeram erros no passado que ainda hoje
penalizam a perceção de valor do destino. Provavelmente, enquanto destino turístico, ainda

não conseguimos até hoje explorar, da melhor
forma, a nossa diversidade como vantagem
competitiva. O PEMTA focou, e com razão, o
turismo de natureza como o grande argumento
competitivo dos Açores, mas acabou por não
valorizar adequadamente a dimensão cultural.
Acontece o mesmo com o mar. Isso é algo que
importa revisitar e que poderá contribuir não
só para uma nova pujança de algumas ilhas, mas
também para o desenvolvimento da oferta em
todas elas. A ilha Terceira tem recursos de excelência, destacando-se, sobretudo, na vertente
histórica, cultural e patrimonial. Há um potencial enorme a explorar, desde a gastronomia
às festividades, das batalhas históricas à identidade nacional, do Património Mundial da
UNESCO ao acervo militar. Há, por isso, que
saber explorar essas valências e estruturar uma
proposta de valor diferenciadora que atraia e
cative o mercado. Veja-se o exemplo da evolução do Pico nos últimos anos. É fundamental
que procuremos gerar valor acrescentado com
“melhores turistas”, que gastem mais, que fiquem mais tempo e que respeitem o território
e a comunidade, e não apenas com “mais turistas”. É uma lógica que se deve estender a todas
as ilhas. É preferível crescer com base na receita
do que no volume. Ainda, assim, é fundamental
para a imagem dos Açores, enquanto destino
turístico, que se mantenha a coerência do trabalho de marketing, comunicação e preparação
estrutural da Região, promovendo-a de forma
una e não numa lógica desagregada ilha-a-ilha.
É igualmente importante que se evitem comparações desproporcionadas entre ilhas, cujas
realidades são substancialmente diferentes,
quer em termos de recursos turísticos quer em
termos de escala económica.
Que reformas pretende fazer para
responder ao desafio a que se propôs “reformar para concretizar o mercado inter-

no”?
A concretização e a dinamização do mercado
interno depende de muitos departamentos, tal
como está explícito no Programa do Governo.
No que concerne aos Transportes e Turismo, a
primeira reforma já está feita e já falámos nela.
A “Tarifa Açores” é um elemento central desta
reforma, e isso implicou a revisão de muitos
fatores que a suportam, incluindo de caráter
legislativo. A resolução de problemas da SATA
é igualmente relevante neste contexto, dada a
sua importância para todo o sistema de transportes nesta complexa teia de nove ilhas. A
promoção da intermodalidade será outro passo
fundamental, exigindo alguns investimentos e
intervenções de âmbito operacional, mas também uma melhor articulação entre transportes
aéreos e marítimos. Há a necessidade de rever
as obrigações de serviços público nestas duas
modalidades, mas também potenciar os fluxos
inter-ilhas por via marítima, de modo a reduzir os custos de transporte de mercadorias e a
garantir maior fiabilidade e previsibilidade nas
ligações e nos abastecimentos. Há um efeito
multiplicador e social que se espera obter da
mobilidade acrescida que estas reformas trazem.
Tudo isto potenciará ganhos de sinergias, maior
racionalidade dos sistemas, maior movimento
de pessoas e, por conseguinte, o desenvolvimento de vários novos negócios, novos serviços e
maiores produções locais.
Afirmou que está na hora de promover
o “Destino Açores” com verdade! O que
pretende dizer concretamente com tal
afirmação?
Nós vivemos na Era da Informação, onde
tudo, ou quase tudo, é exposto publicamente de
uma forma rápida e fácil, e alvo de um escrutínio cada vez mais informado dos consumidores.
Por isso, é fundamental termos a certeza que
o que expomos é real e verdadeiro, sob pena
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de cairmos em descrédito e ficarmos com manchas reputacionais difíceis de limpar. Acresce
que, no atual contexto, a segurança sanitária
está no topo das prioridades internacionais e
no processo de decisão dos viajantes. Logo, se
falharmos na comunicação, sobretudo no que
concerne à real situação de segurança em que
vivemos nos Açores, podemos estar a comprometer toda a nossa credibilidade futura. Não
podemos estar a esconder informação e temos
que ser capazes de conquistar a confiança dos
viajantes, demonstrando, de forma efetiva, que
temos condições adequadas para os receber. O
Selo Clean & Safe é um exemplo de iniciativas
nesse âmbito. Para além disso, somos certificados como Destino Turístico Sustentável e
valemo-nos disso na nossa promoção. Temos,
portanto, que trabalhar ativamente na prossecução da sustentabilidade turística, não deixando de aplicar medidas vitais independentemente de elevarem a exigência aos agentes do
mercado. Não podemos, por exemplo, ter um
POTRAA parcialmente suspenso durante mais
de 10 anos e esquecer a sua revisão apesar de
concluída tecnicamente durante dois anos. A
prática de greenwashing é muito penalizada
pelo mercado e sobretudo pelo tipo de turista
que está identificado como preferencial para o
destino Açores.

sustentabilidade económica da companhia tem
posição destacada.
Os operadores turísticos e as organizações empresariais da Terceira e das Ilhas
do Triangulo discordaram do plano de voos
proposta pela SATA para aquelas Ilhas. As
reclamações estão ultrapassadas? A empresa tem adaptado o plano de voos de
acordo com as necessidades dessas Ilhas
ou de acordo com as reclamações das organizações reclamantes?
A situação que estamos a viver, com a
pandemia provocada pela COVID-19 e com a
incerteza que a mesma provoca, leva a que exista um constante ajustamento na programação
de voos da SATA. Uma companhia que, durante
o ano de 2020 quase apenas operou os mínimos
das obrigações de serviço público contratadas,
não pode nem tem condições no ano de 2021,
em que as ondas de choque da pandemia se vão
fazendo sentir, oferecer a mesma capacidade do

Tem-se discutido muito o modelo do
transporte marítimo de mercadorias existente nos Açores. O modelo criado no inicio da década de noventa teve em conta a
criação de uma tarifa única para os Açores
e o toque em cinco Ilhas dos Açores. Neste
modelo que não deve ser estático, há quem
ganha e quem perde com o modelo adoptado em nome da unidade dos Açores e não
no interesse de cada Ilha. Não acha que é
chegada a hora de estudar o modelo que é
proposto para a criação de dois hubs, um
em São Miguel e outro na Terceira, para a
partir deste fazer-se o abastecimento das
ilhas dos Grupos Central e Ocidental em
navios da cabotagem? Este estudo deve
ter em conta todos os custos inerentes ao
modelo proposto assim como os benefícios

que publicamente se conheçam, mas não
acha que se devia avançar com tal concurso,
mais que não fosse para testar o interesse
de eventuais investidores?
Em primeiro lugar, é necessário termos a
plena consciência do momento em que nos encontramos. Estamos em plena crise pandémica,
com profundos efeitos em vários setores como
os transportes e turismo. Efetuar um concurso
internacional da dimensão que refere, para concessão do Porto da Praia da Vitória com vista
à criação de uma plataforma logística de distribuição de mercadorias entre os continentes
Americano e Europeu, nesta altura apresenta
um risco de insucesso muito significativo. Não
será apenas o risco de termos um concurso
deserto ou pouco participado, mas é também
o risco de o processo passar despercebido ou
mesmo retirar importância e valor ao seu objeto. Tudo isto é algo que não queremos de todo.
Neste momento, será mais prudente aguardar
um pouco mais, esperar que a economia não

“É, também, fundamental
dizer que os empresários
dos Açores não estão sós na
sua luta diária. O Governo
dos Açores tem estado e
vai continuar a estar muito
empenhado em desenvolver
mecanismos que possam, por
um lado, mitigar os efeitos
da crise e, por outro lado,
potenciar a retoma.”

Até 2019 o turismo era preponderante
quanto ao uso do transporte aéreo, sector
que está a braços com uma das maiores crises financeiras. A Região não fugiu à regra
ao que se juntou a difícil situação financeira
da SATA. Como tem decorrido as negociações com a União Europeia sobre o processo
de recuperação da Azores Airline?
Toda a situação conjuntural é muito complexa. Basta olhar para aquilo que se passa com a
TAP ou para as posições assumidas pela Ryanair,
inclusive junto da Comissão Europeia, relativamente a apoios de alguns estados a companhias aéreas. Não obstante tudo isso, dentro da
minúcia que estes assuntos exigem e perante
as problemáticas que encerram, as negociações
com as instâncias comunitárias têm decorrido
de forma positiva, apesar de evidenciarem, de
forma bastante proeminente, as responsabilidades que existem e existirão para a SATA e para
a Região.
Em tempos houve uma campanha prolongada que defendia a privatização de
parte do capital social da SATA. O concurso ficou pelo caminho e deixou-se de falar
em privatização, passando a defender-se
a viabilização da companhia. Que projecto
vai o governo propor para garantir o futuro
da Companhia aérea Açoreana?
Neste momento, a prioridade deste Governo passa por recuperar a empresa e garantirlhe a viabilidade financeira necessária para
continuar a operar num mercado onde a concorrência é cada vez maior. A situação é muito delicada e o momento não parece propício
para privatizações, muito menos no setor do
transporte aéreo. Estamos envoltos numa crise sem precedentes, com um grau de incerteza
inédito nas décadas mais recentes, onde este
setor tem sido especialmente penalizado. Seria bom termos a consciência coletiva de que
salvar a SATA não é apenas salvar uma companhia aérea: é garantir postos de trabalho e rendimento para centenas de famílias; é recuperar
uma peça importante da história dos Açores
que faz parte da nossa matriz identitária; e é
assegurar um instrumento vital no equilíbrio
e estabilidade económica e social de toda a Região. Diria que é um garantir da coesão regional
e da nossa Açorianidade. Apesar disso tudo, a
Comissão Europeia, que decide sobre o Plano de
Reestruturação da SATA, é mais sensível a uns
argumentos do que a outros e os associados à

subsídio social de mobilidade sem constrangimentos ou delongas para o passageiro. É esse o
nosso objetivo para os voos territoriais.

ano de 2019, que foi o ano de excelência para
este setor. Isso, naturalmente, tem repercussões para todos. Porém, o Governo, através da
Secretaria Regional dos Transportes, Turismo e
Energia, conjuntamente com a SATA,tem vindo
a identificar e a solicitar reforços da operação em
função da evolução da pandemia e da procura
para todas as ilhas e não exclusivamente para as
que foram referidas. Essa monitorização é algo
que continuará a ocorrer e todas as decisões que
vierem a ser tomadas partirão sempre de uma
base racional e devidamente justificada.
O que pretende o governo melhorar
e simplificar, no que toca ao processo de
reembolso dos diferenciais das passagens
dos residentes entre os Açores e o Continente?
As obrigações de serviço público territoriais,
bem como o subsídio social de mobilidade atribuído nestas ligações, são competência do Governo da República. Estamos empenhados em
estabelecer um diálogo com o objetivo de encontrar uma solução que não cause mais percursos
ao passageiro para além da viagem que pretende
efetuar, como seja, levantar o reembolso numa
loja dos CTT após ter viajado. Recentemente,
com a introdução da “Tarifa Açores”, demos
um bom exemplo de como se pode atribuir um

e os custos que eles representarão para as
empresas e para os consumidores.
Um estudo de transporte marítimo, para ser
verdadeiro e isento, não pode partir da premissa
da criação de dois hubs, um em São Miguel e outro na Terceira, pois isso seria já partir de uma
hipotética solução, sem sequer se saber a sua
origem, e não partir do real problema a resolver.
O que interessa é resolver o problema com os
maiores ganhos de eficiência possível e com a
certeza que se encontrar a melhor solução para
servir a população. Por isso, um estudo neste
contexto deve analisar o tráfego existente e prever necessidades futuras, avaliar as necessidades
específicas de cada Ilha, efetuar um benchmark
com mercados que possam ser similares, auscultar os armadores de cabotagem insular e tráfego
local, bem como os agentes económicos ou as
suas estruturas representativas, e, a partir daí,
apontar um caminho que seja tecnicamente
sustentado, coerente, justificável, isento e, se
possível, consensual.
Ainda sobre o transporte marítimo e o
Hub do Porto da Praia da Vitória, parece
existir um caderno de encargos para lançar
um concurso internacional para a exploração privada do Porto da Praia. Até agora
não tem havido manifestações de interesse

esteja tão afetada pela pandemia e que possa
dar uma resposta positiva aos elementos que
constituem o caderno de encargos.
Para além da pandemia, o porto da
ilha das Flores tinha sido extremamente afectado pelo furacão Lourenço e
consequentemente abalou a actividade
económica da ilha e o circuito logístico de
abastecimento marítimo do Corvo. Enquanto essa situação não estiver totalmente ultrapassada como irá ser assegurado o
abastecimento regular a essas duas ilhas?
A situação destas duas ilhas e, por inerência,
a solução de abastecimento é diferente. A Ilha
das Flores foi afetada no seu abastecimento
devido à intempérie Lorenzo, que danificou
fortemente a infraestrutura portuária, mais
concretamente o molhe de proteção do porto
das Lajes. O abastecimento tem sido efetuado
através do fretamento de um navio, pelo Fundo
Regional de Coesão em conjunto com os três
armadores de cabotagem insular, que escala
quinzenalmente a Ilha das Flores ou com maior
periodicidade, sempre que necessário. Acreditamos, contudo, que com a construção da pontecais, que terá início já no mês de julho, o Porto
das Lajes das Flores possa ser escalado por um
dos navios dos armadores de cabotagem insu-
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do do governo anterior acha que a meta
dos 65% de produção energética a partir
de fontes renováveis, será atingida até ao
ano de 2025, ou será necessário aumentar
os investimentos previsto na aérea da produção?
O programa do XIII Governo dos Açores assume 65% como meta de integração de
renováveis na rede até 2025, considerando os
investimentos previstos pela EDA Renováveis e
naturais ajustes que poderão ocorrer tendo em
conta o papel preponderante que os produtores
privados podem assumir nos Açores. Veja-se,
por exemplo, o caso da ilha Graciosa, onde o
projeto privado Graciólica contribuiu para que
a energia renovável ultrapassasse os 60% em
2020.
Na apresentação do Programa de Governo disse que: “para além de criarmos
oportunidades de investimento e emprego especializado, estamos objectivamente a concretizar o propósito da transição
energética”. Pode desenvolver o que está
subjacente a esta sua afirmação e como
pretende conjugar estes dois importantes
objectivos?
O projeto Graciólica, que acabei de referir, é
um exemplo precisamente disso: investimento
externo, com a criação de postos de emprego especializado, ao serviço da transição energética.
Do mesmo modo, por exemplo, quando obtemos financiamento para projetos de investigação na matéria, estamos a criar oportunidades
de emprego especializado na área da energia.
Trabalhamos no sentido de criar novas oportunidades, abrir novas portas e, também por
esta via, concretizar o propósito da transição
energética em todas as nossas ilhas.

Tarifa Açores
A “ Tarifa Açores”, recentemente
implementada pelo Governo dos Açores,
veio dar resposta a uma há muito anunciada
necessidade de mobilidade entre as ilhas da
Região. O aumento muito significativo da
procura de viagens interilhas na sequência da
implementação desta medida, efetiva a 1 de
junho, demonstra a sua evidente pertinência,
relevância e significado.
Não sendo, de todo, inesperado, o sucesso desta iniciativa levou o Governo Regional
dos Açores, através da Secretaria Regional dos

lar no primeiro semestre de 2022, como o era
anteriormente. Já o Porto da Casa, no Corvo,
por ser uma infraestrutura de menor dimensão
e menos abrigado, é escalado por embarcações
de tráfego local, que não suportam ondulação
muito elevada, que é muito frequente no Grupo
Ocidental. Neste caso, foi lançado um concurso
público internacional pelo Fundo Regional de
Coesão com vista à contratação de uma embarcação com condições de operacionalidade maior,
relativamente às embarcações existentes e que
traga maiores garantias de abastecimento com
previsibilidade e periodicidade, sobretudo no
Inverno.
No Plano do XIII Governo aparece uma
rubrica destinada ao estudo do novo Porto
de São Miguel. Quais são os eixos que irão
sustentar esse estudo?
Relativamente a este estudo, é fundamental
que não se idealize à partida que será um Porto
de dimensão maior ao atualmente existente.
Pretende-se, essencialmente, aferir da possibilidade de descongestionar as artérias principais
da cidade de Ponta Delgada, realocando, eventualmente, o movimento de granéis sólidos noutro local. Para já, o que se encontra previsto é o
estudo de alternativas de operação e não uma
solução concreta, até porque, neste momento,
existem Ilhas com necessidades mais prementes
em termos de infraestruturas portuárias que a

Transportes, Turismo e Energia, liderada por
Mário Mota Borges, a solicitar à SATA SGP o reforço de voos de ligação das ilhas de São Miguel
e Terceira para as restantes ilhas da Região nos
meses de julho e agosto.
Esta solicitação, devidamente perspetivada
aquando da implementação da “Tarifa Açores”,
surgiu no sentido de eliminar eventuais constrangimentos na oferta que pudessem existir
para as populações residentes, bem como para
turistas, em resultado do referido aumento da
procura e do incremento expectável no decor-

Ilha de São Miguel.
Conhece bem o sector energético da Região, assim como a importância que teve a
criação da Empresa de Electricidade dos
Açores que celebra em Agosto 40 anos da
sua fundação. Depois deste percurso e
do que foi feito em termos de produção e
distribuição de energia na Região, o que
entende que deve ser mudado na política
energética da Região?
O setor energético deverá, sempre, acompanhar a evolução tecnológica que se tem vindo a
verificar mundialmente, contribuindo para um
desenvolvimento da economia açoriana baixo
em carbono, rumo à redução da importação de
combustíveis fósseis.
A eletricidade nos Açores está a demonstrar
bons avanços no sentido de ser cada vez mais
descarbonizada. É também importante promover a eficiência energética na sociedade – com
foco nas questões relacionadas com a pobreza
energética – e o autoconsumo. Outro vetor importante é a aposta na mobilidade elétrica, pelo
que otimizámos os instrumentos de incentivos
e promoveremos políticas para que os cidadãos
e as empresas possam aderir a uma mobilidade
sustentável.
A produção e distribuição de energia na
Região, está confiada à EDA, empresa cujo

rer da época alta da atividade turística.
A “Tarifa Açores” é entendida pelo Governo
dos Açores como estratégica para o desenvolvimento interno e para o reforço da coesão
territorial, para o estímulo da Açorianidade
e para a identidade Açoriana, tendo em vista um importante efeito multiplicador social e
económico.
A “Tarifa Açores” disponibiliza passagens
de ida e volta de até 60 euros para residentes
nos Açores para viagens entre duas ilhas da
Região.

capital social se mantém maioritariamente
pertença da Região. Porém, embora esse
seja um sector estratégico, os privados têm
vindo a investir na produção de energias
renováveis como a eólica e solar, com o objectivo de vender o produto através da rede
de distribuição, que no caso é propriedade da EDA. Perante estas novas realidades
qual é a politica do governo para o sector
energético, que responda aos novos desafios que se colocam à Região?
Valorizamos todos os investimentos concretizados no sentido de aumentar o aproveitamento de fontes naturais para obtenção de energia,
quer sejam efetuados pela EDA Renováveis ou
por entidades privadas. Aliás, conforme consta no programa do XIII Governo dos Açores,
pretendemos tomar medidas legislativas que
facilitem e promovam a venda à rede (detida
pela EDA) da energia limpa obtida por pequenos
produtores, sempre salvaguardando a qualidade do serviço e a segurança do abastecimento.
Reconhecemos, de igual modo, a importância
da produção de energia resultante de fontes
renováveis para autoconsumo.
Estão em curso vários investimentos no sector energético, com o objectivo de aumentar a produção das energias
renováveis, sendo a Geotermia a que tem
maior peso. Com o que vinha programa-

Como sintetiza os desafios que a Região
tem pela frente quanto ao Turismo e aos
Transportes aéreos e marítimos, e que mensagem pode deixar aos Açoreanos e particularmente aos empresários que investem
e trabalham nesses sectores que têm sido
fustigados pela crise pandémica?
Em primeiro lugar, é importante que todos percebamos que não estamos sozinhos no
grande desafio que é a retoma pós-pandémica.
Todo o mundo padece desse problema, por isso
compete-nos ser abnegados no propósito da recuperação. É, também, fundamental dizer que
os empresários dos Açores não estão sós na sua
luta diária. O Governo dos Açores tem estado
e vai continuar a estar muito empenhado em
desenvolver mecanismos que possam, por um
lado, mitigar os efeitos da crise e, por outro
lado, potenciar a retoma. Para além de todas
as intervenções que temos tido no sentido de
estimular a abertura à circulação de pessoas e,
seguidamente, à atração de turistas, teremos em
breve a implementação do Plano de Ação Reativar o Turismo | Construir o Futuro e a entrada em
vigor dos novos apoios no âmbito do período de
programação comunitária 2021-2027. Estamos
atentos a inúmeras questões, desde a segurança sanitária, ao emprego, à situação financeira
das empresas, mas também ao investimento,
à promoção e ao desenvolvimento do destino.
Sabemos que há dificuldades e que algumas vão
perdurar, mas também temos a convicção que os
Açores apresentam condições muito vantajosas
para permitir uma recuperação, eventualmente,
mais célere do que noutros pontos do mundo e
acreditamos que a nossa proposta de valor até
pode sair reforçada neste processo. Ainda recentemente soubemos que o tráfego nos aeroportos
da Região está a recuperar mais depressa do que
no resto da Europa. É um excelente sinal para
o setor do turismo e para todos os outros que
podem ser estimulados por ele.Vamos continuar
a trabalhar com muito afinco nesta recuperação,
sempre atentos àquilo que as empresas têm para
dizer e àquilo que estão a enfrentar.
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Carlos Santos, Presidente do Observatório do Turismo
dos Açores

“Devemos eleger um objectivo
de longo prazo de captar menos
turistas, mas melhores turistas”
“Ao nível de queixas
e preocupações expressas
pelos turistas, o que se
verifica é uma insatisfação
permanente em relação
aos transportes públicos,
especialmente, no que diz
respeito aos horários”

Nos inquéritos feitos, quais são as
maiores queixas e preocupações expressas
pelos turistas e que se mantêm recorrentes
aos longo do tempo?
Este projeto (Inquéritos à satisfação do
Turista que visita os Açores), implementado
de forma continuada, desde o ano de 2010,
pretende caracterizar o turista que visita os
Açores, nomeadamente ao nível do seu perfil, satisfação e gastos. Para tal, o OTA inquire
turistas residentes em Portugal Continental e
Madeira; na Alemanha, em Espanha e nos Estados Unidos, nos seguintes três aeroportos
Regionais: o de Ponta Delgada, o das Lajes e
o da Horta. A base de dados deste inquérito
inclui cerca de 1500 questionários por ano,
pelo que se constitui como uma ferramenta
útil para orientar as ações dos vários parceiros
públicos e privados do setor do turismo dos
Açores e, ainda, para desenvolver estudos científicos sobre o turismo regional, como, aliás,

tem sido feito, em parceria com a Universidade
dos Açores/Fundação Gaspar Frutuoso, uma
excelente parceira do OTA, neste domínio da
investigação científica. Respondendo à questão
colocada, ao longo da série temporal de dados
recolhidos (2010-2019), ao nível de queixas e
preocupações expressas pelos turistas, o que
se verifica é uma insatisfação permanente em
relação aos transportes públicos, especialmente, no que diz respeito aos horários. Até ao ano
de 2016, a restauração sofreu algumas críticas
nomeadamente na qualidade do serviço. Após
essa data, deixou de ser uma preocupação expressa pelos turistas.
O vírus Covid-19 afectou o sector do turismo em todo o mundo. Nos Açores como
foi sentido esse impacto? Têm dados sobre
este assunto?
O ano de 2019 foi, sem dúvida, excelente em
termos turísticos para os Açores. Infelizmente,

o cenário mudou radicalmente a partir de março de 2020 com uma pandemia provocada pelo
vírus SARS CoV 2 e uma quebra de confiança
na procura turística mundial sem precedentes.
O OTA no seu website (https://otacores.com/)
tem uma secção direcionada para a COVID-19,
onde divulga os dados sobre os impactos da
pandemia no sector turístico. Entre abril e julho de 2020, verificou-se uma quebra acima de
70% dos desembarcados na região, em relação a
2019. No que respeita aos indicadores da Procura Turística Regional, de abril a julho de 2020,
verificou-se uma quebra nas dormidas de mais
de 80% em relação a 2019. Relativamente aos
proveitos totais, tiveram uma quebra de mais
de 70%, entre junho e setembro de 2020, em
relação a 2019 (SREA;OTA). Em 2020, implementámos um inquérito para avaliar a situação
de todas as empresas do sector turístico, e de
um total de 506 empresas inquiridas cerca de
69.2% referiram uma redução acima de 70% no

volume de negócios. E, cerca de 71% das empresas aplicaram o “lay-off” aos seus trabalhadores durante a época alta de 2020. Portanto,
as empresas turísticas enfrentam o seu maior
desafio de sempre.
Quais são as previsões em relação à retoma do sector?
Qualquer previsão, neste momento, não
passará de um ato de mera adivinhação. Isto
porque impera uma grande incerteza em relação às viagens, que tem um elevado risco associado.
Em primeiro lugar muitas decisões das autoridades de saúde dos vários países mudam à
última da hora, revertendo decisões anteriores
recentes. Foi o caso dos viajantes provenientes
de Espanha, que não tinham necessidade de
fazer teste antes de entrar em Portugal e que,
de repente, a partir do dia 18 de junho, passou
a ser obrigatório o teste. Ou, as decisões recen-
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tes tomadas pelas autoridades britânicas, que
apanharam de surpresa milhares de turistas
ingleses em férias no Algarve, a maioria dos
quais optou por regressar o mais cedo possível ao seu país, para evitarem uma quarentena
obrigatória, que prejudicaria os seus empregos.
Ou, ainda, a recente decisão das autoridades
alemãs de colocarem Portugal na zona vermelha, devido ao aparecimento da variante Delta
do vírus, exigindo uma quarentena de 14 dias
no regresso. Esta decisão é tomada na véspera
de sair o “passaporte verde europeu”. Ora, é
provável que outros países, de expressão Alemã, como a Áustria e a Suíça, também adotem
medidas semelhantes, com reflexos negativos
sobre os voos da Swiss para os Açores.
Em resposta a todas estas decisões, algumas
regiões do país, como a Madeira, cujo segundo
mercado emissor de turistas é a Alemanha, ou
o Algarve, onde o Reino-Unido é o principal
mercado emissor, fazem pressão para que sejam
considerados destinos de exceção em Portugal.
E, tem conseguido, como prova o caso da Madeira em relação à Alemanha.E, não nos esqueçamos que mais turistas Alemães para a Madeira, são menos turistas que poderiam vir para os
Açores, caso consigamos também ser declarada
uma região de exceção em Portugal, pois todos
os destinos beneficiando dos mesmos mercados
emissores, são nossos concorrentes. Portanto,
resta a esperança que possamos recuperar esses mercados emissores. Por sua vez, ainda há
esperança de reverter esta situação dramática,
através da vacinação em massa e do correspondente CertificadoDigital COVID da União
Europeia, que façam esses países anularem as
medidas de segurança impostas atualmente e,
ainda este ano. Portanto, a incerteza impera,
quando Portugal e outros países saem e entram
sucessivamente nas zonas declaradas verdes
pelos seus principais mercados emissores.
A piorar a situação, surge a notícia de que
Portugal ocupa o 29.º lugar, depois da Alemanha, na lista de 53 países para estar durante a
pandemia Covid-19, publicadapelaBloomberg.
Portanto, a imagem do nosso país em termos de
destino seguro para viajar está muito fragilizada
e tende a ser avaliada a nível nacional e não a
nível de cada região. Isto prejudica-nos, pois
temos ilhas livres de Covid 19.
Nos Açores, resta-nos o mercado nacional e interno. O turismo nacional enfrenta alguns problemas derivados da cerca
sanitária,recentemente em vigor na Área Metropolitana de Lisboa, e o turismo interno beneficia de programas de apoio lançados pelo
Governo Regional dos Açores. Mas, este último
beneficia mais as ilhas do grupo central e menos S. Miguel, onde está concentrada a maior
fatia da atividade turística nos Açores.
Em segundo lugar, muitos aeroportos não
têm serviços de testagem e, em muitos outros,
os serviços existentes não funcionam adequadamente. É o caso do aeroporto de Ponta Delgada, cujos serviços de testagem são muito demorados e sem uma orientação eficaz. Reina por
exemplo, a confusão entre o atendimento nas
filas prioritárias e não prioritárias, para além
de uma grande demora na aplicação do teste.
E, isto, para turistas com uma estadia limitada
no tempo, é prejudicial.
Concluindo, ainda não será este ano que haverá retoma e, provavelmente, só para a época
alta de 2023, na melhor das hipóteses.
A sazonalidade no sector é um tema
de debate recorrente. Como se pode
minimizar a época baixa?
A sazonalidade tem sido combatida, estendendo as épocas intermédias, através de eventos, como o Ano Novo ou o Carnaval.
Claro que os Açores, com um clima Atlântico, serão sempre um destino sazonal.
Mas, podemos reforçar o combate à

sazonalidade através de medidas complementares, tais como:a) a captação de novos segmentos
de mercado, menos sensíveis ao clima pluviosoe
que viajam na época baixa. Um exemplo é o
segmento do turismo sénior, que está em crescimento a nível mundial, dadas as tendências
para um envelhecimentoativodas populações
euma propensão cada vez maior a viajar, por ser
uma fonte de bem-estar, de inclusão social, de
aprendizagem, de socialização e de exploração e
divertimento para o público sénior, causada por
uma mudança no estilo de vida da população
sénior. Estas são também as conclusões apresentadas no livro “Turismo Sénior: Abordagens,
Sustentabilidade e Boas Práticas”,recentemente
publicado e disponível em versão digital, inserido no projeto de investigação científica - “TUSénior55+” - Turismo Sénior e Bem-Estar no
Destino dos Açores: Criação de um Produto
Cultural».Trata-se de um projeto de investigação científica,competentemente coordenado
pela minha estimada colega, Professora Teresa Medeiros, e cuja equipa eu integrei, a seu
convite.
Assim, eu defendouma aposta no turismo
sénior, mas não do turismo sénior social, como
oque foi promovido no passado, junto do merca-

do Sueco. A aposta deve ser nos nichos de elite
do turismo sénior, como o turismo dos alunos
seniores das Universidades da TerceiraIdade,
feita, por exemplo, através de parcerias, como
a que existe entre o Observatório do Turismo
dos Açores (OTA) e a Associação Internacional
de Universidades da Terceira Idade (AIUTA),
de quem somos sócios e de que sou o Vice-Secretário Geral. A AIUTA conta com membros
provenientes de todas as regiões do mundo,
incluindo a Associação de Universidades da
Terceira Idade Chinesa (CAUA) que tem cerca
de 7 milhões de estudantes seniores. Temos um
projeto em curso, entretantoadiado, devido à
atualpandemia, de promoção de viagens de estudo, de aprendizagem e culturais para grupos
de seniores dessas universidades,que desejem
viajar para os Açores, num contexto de intercâmbio com os nossos alunos seniores.
Uma recomendação relativa ao turismo
sénior nos Açores é a promoção de atividades
de animação cultural em recintos cobertos (indoors), incluindo os restaurantes. Aliás, esta
recomendação resulta dos inquéritos lançados
pelo Observatório do Turismo dos Açores, os
quais revelam que, por um lado, uma significativa percentagem dos turistas que nos visitam

são seniores, cujas principais motivações de
viagem são gozar a nossa natureza, praticando
turismo ativo na natureza, como as caminhadas a pé, ou desfrutar contemplativamente as
magníficas paisagens que possuímos. Ora, uma
grande parte desses turistas chegam ao final
do dia, um pouco cansados, preferindo jantar
relativamente cedo. Neste cenário, a oferta de
espetáculosde animação musical nos restaurantes, por exemplo,reveste-se de enorme importância para a qualidade da experiência vivida
no destino. Isto, muitas vezes é mais apreciado
por esses turistas, do que espetáculos de grande
dimensão, em horários mais noturnos.Aliás, é
o que se pratica, com sucesso, em alguns dos
restaurantes do Funchal.
Um outro segmento que certamente contribui para baixar a sazonalidade é o dos nómadas
digitais, cujas tendências e preferências têm
disso amplamente divulgadas pelo Observatório do Turismo dos Açores, estando disponíveis
no nosso site, para consulta.
Concluindo, todos estes segmentosde turistas, que valorizamas viagens na época baixa, devem ser eleitos como segmentos alvo,
prioritários na luta contra a sazonalidade
e, portanto, captados através de uma oferta
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“Até ao ano de 2016,
a restauração sofreu algumas
críticas nomeadamente
na qualidade do serviço.
Após essa data, deixou
de ser uma preocupação
expressa pelos turistas.”

R6: Os últimos inquéritos aos turistas,
implementados em 2019, permitem verificar
que os turistas inquiridos estão, em termos
globais, muito satisfeitos com a oferta do destino. Manifestam um grau de satisfação elevado
no que diz respeito ao alojamento, à limpeza
do destino e à beleza da paisagem; valorizam
as atividades de animação turística como a
observação de cetáceos, passeios de jipe, os
trilhos pedestres, os passeios de bicicleta e o
turismo de saúde e bem-estar. Há uma grande
diversidade de atividades e experiências que é
possível experienciar em todo o arquipélago.
O Turismo de Natureza é o produto âncora e
alavanca da visibilidade do destino Açores, pela
sua especificidade e autenticidade, elementos
que são extremamente atrativos junto de um
cada vez maior número de turistas.
No meu entender, falta promover mais o
destino como destino cultural, dada a riqueza
da nossa cultura e dado esta ter sido declarada, recentemente, pelas Nações Unidas e pela
União Europeia,como sendo o quarto pilar de
sustentabilidade.
Quais são os pontos fracos apontados
pelos turistas que necessitam ser melhorados na Região? A restauração é muitas
vezes apontada como uma área com necessidade de melhorar, existem muitas queixas em relação a esta área?
No último inquérito realizado aos turistas

de qualidade dirigida às suas necessidades e
preferências, quer através de um marketing
relacional, que os induza a voltar aos Açores.
Mas, isso é assunto para uma nova reflexão,
dada a sua complexidade.
Mas, os segmentos a atrair no combate
à sazonalidade não se esgotam aqui. Todo o
vasto segmento do turismo residencial, algum
dele ligado ao golfe é, no meu entender, uma
aposta correta no combate à sazonalidade, nos
Açores,o qual, na minha perspetiva, se pretende
transformar num destinode elite.
O nosso clima chuvoso é muitas vezes
apontado como um aspecto negativo. Qual
tem sido a reacção dos turistas que nos visitam em relação a este aspecto?
Os comentários, nesse aspeto, não são muito negativos.
Aliás, temos um clima temperado
marítimo,valorizado pelas tendências atuais
ligadas à saúde e bem-estar. No meu entender,
no domínio climático, o único aspetoeventualmente menos atrativo é a instabilidade climática, bem traduzida na conhecida frase - “Nos
Açores, temos as 4 estações do ano, num só
dia”. Isto pode dificultar o planeamento de

atividades ao ar livre, resultando em contratempos que baixam a qualidade da experiência,
baseada em expectativas não concretizadas. No
entanto, os resultados da edição de 2019, do
inquérito à Satisfação dos Turistas que visitam
os Açores, demonstram que 72% dos visitantes
consideram que a experiência vivida nos Açores
superou as expectativas iniciais, e 26% dos turistas consideram ter sido o que esperavam. Em
média os turistas avaliam a sua satisfação com
o clima em 4 pontos, numa escala de Liekert
de 1 a 5. Isto permite concluir que o clima dos
Açores não afeta negativamente a qualidade da
experiência vivida nos Açores, pelos turistas
inquiridos.
Uma nota final para dizer que, face ao aquecimento global em todo o mundo, o nosso clima
é bastante atrativo no Verão e, julgo que deve
ser promovido, por exemplo, como umclima
ameno, num refúgio ideal para os turistas ricos
do Canadá, país que está, neste momento, a
passar por uma intensa vaga de calor.
Os Açores têm sido promovidos como
um destino de natureza. O destino tem
correspondido às expectativas dos turistas nesse aspecto?

(2019), os pontos fracos apontados, são sobretudo os transportes aéreos e os públicos. Mas os
turistas mostram-se, também, pouco satisfeitos
com a oportunidade e a variedade de compras,
e a disponibilidade de terminais de pagamento
automático. No que diz respeito à restauração,
não verificamos nenhuma queixa. Numa escala
de 1 a 5, mostraram-se muito satisfeitos com a
relação qualidade/preço na restauração.
Como deve ser feita a promoção da Região nos próximos anos?
A promoção dos Açores deve reforçar a nossa imagem de marca de destino de natureza,
certificado, pela Earthcheck, como primeiro
destino turístico sustentável insular, a nível
mundial, complementada pela vertente cultural do destino, que possui um vasto património cultural tangível e intangível. A promoção
generalista predominantemente seguida até
agora, deve, no meu entender ser substituída
por uma promoção mais focadas nos segmentos
altos do turismo mundial, com elevado poder de
compra e que valorizam a nossa oferta única, o
que em economia significa estarem dispostos a
pagar o preço pedido pela nossa oferta. Trata-se
de promover a nossa diferenciação, apostando
numa imagem de destino de qualidade, seguro,
certificado, de destino de natureza, despoluído,
não massificado, tudo aspetosaltamente valorizados pelos turistas desses segmentos. Assim,
por exemplo, não me interessa saber se vamos
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promover os Açores junto do mercado norte
americano, sem previamente definirmos os
nossos segmentos alvo nesse amplo mercado.
Promover junto de quem? Através de que canais?
Neste sentido, também defendo um maior
enfoque na promoção digital do destino, em
vez da passada elevada promoção presencial
em feiras de turismo, que aliás, têm, em muitos casos perdido um pouco da sua projeção,
salvo no caso de algumas feiras internacionais
de renome.
Julgo também que interessa basear os nossos folhetos promocionais em conteúdos da autoria dos turistas que nos visitam.
Um aspeto final, no meu entender, é apostar
em vídeos de realidade virtual para promover
o destino, que podem, aliás, ampliar a nossa
oferta cultural e de natureza, sem aumentar
a sobrecarga física, num ecossistema frágil,
sobretudo na época alta. Mas, isso integra
uma outra vertente mais ampla, de inovação
tecnológica no turismo, que, a meu ver, os Açores devem abraçar e que também é um assunto
que requer uma análise mais profunda. Aliás o
Observatório do Turismo dos Açores integra o
grupo de entidades parceiras do projeto Azores
Digital InnovationHub, cuja candidatura, apresentada pela Nonagon, acaba de ser aprovada,
tornando-nos elegíveis para a obtenção de fundos do programa Europa Digital para promover
váriosprojetos, incluindo os que foram apresentados pelo OTA, na referida candidatura.
O número de camas deve continuar a
aumentar nos próximos anos? Deve apostar-se mais em Hotéisou mais nas unidades de Turismo Rural?

Como já tive a oportunidade de defender
em outras entrevistas, artigos e apresentações
públicas, julgo que dada a fraca capacidade de
carga do destino e face à janela de oportunidades que a pandemia Covid-19 abriu para destinos como o nosso, de natureza, despoluídos, e
não massificados, devemos eleger um objetivo
de longo prazo de captar menos turistas, mas
melhores turistas. E, quem são esses melhores
turistas? São, os que têm dinheiro para gastar,
que valorizam a nossa oferta endógena, respeitando-a através de comportamentos éticos e
condutas responsáveis, que queiram regressar
e que sejam nossos embaixadores no exterior.
Mas, para isso, temos de apostar em políticas
que promovam uma qualidade generalizada da
nossa oferta, e não apenas ofertas pontuais de
qualidade, ou seja, requalificar o destino, tornando-o capaz de satisfazer, competitivamente, asexpectativas e elevadas exigências desses
segmentos de mercado.
Não se trata de escolher entre unidades de
turismo em espaço rural e hotéis, mas antes
de escolher a tipologia de alojamento mais em
conformidade com a imagem de marca dos
Açorese integrada no território e nas suaspopulações, distribuindo a riqueza gerada pelas
comunidades locais. Assim, acho que o turismo
em espaço rural, contribui para esse objetivo.
Mas, existem outras tipologias de alojamento, que no meu entender também cumprem
com esse objetivo. Estamos a falar daquilo a
que eu chamo de “resorts urbanos”, situados
na periferia dos centros urbanos e com uma
boa oferta de espaços verdes. Trata-se de uma
forma de trazer a natureza para as cidades. Um
bom exemplo é o do hotel W, em Semyniak na
ilha de Bali, Indonésia. Contudo, seja qual for

a tipologia, o alojamento turístico não deve
descaracterizar o local de implantação, e deve
buscar a harmonia entre a dimensão necessária
para garantir economias de escala, e a dimensão
ajustada à nossa realidade, de pequenas ilhas,
com baixa a capacidade de carga e com uma
riqueza ambiental e cultural únicas, um destino
diferenciado e de nichos. Veja-se o bom exemplo do Pico e da sua estratégia de alojamento
turístico. Isto já para não falar em outros destinos insulares de sucesso, como as Seychelles
ou a Ilha de Minorca.
O importante é que o alojamento turístico,
deveser uma montra do destino, e deve promover os outros ramos de atividade turística,
como o da animação turística e a restauração,
entre outros. Deve, portanto, incentivar clusters
de atividade turística, baseados em parcerias
mutuamente vantajosas.
O Observatório do Turismo dos Açores
tem como missão promover a análise, divulgação e o acompanhamento da evolução da atividade turística. Este trabalho
técnico tem sido, em sua opinião, tido em
conta pelas entidades governativas para
corrigir problemas estruturais do sector
na região?
O Observatório do Turismo dos Açores
(OTA) tem desenvolvido um amplo trabalho
técnico e científico, o qual, por vezes, não tem
sido devidamente considerado pelas entidades
governamentais, gestoras públicas do destino.
No passado, a única exceção aconteceu quando
omeu colega universitário, Professor Duarte
Ponte, ocupou o cargo de Secretário Regional
da Economia no VII e VIII Governos Regionais.
Pelo seu perfil académico, demonstrou maior

sensibilidade, atenção e apoio ao Observatório
do Turismo dos Açores (OTA), reconhecendo a
sua importância e atribuindo-lhe um orçamento anual na ordem dos 600000 euros, inscritos
no contrato programa de 2007/2008, aprovado
em Assembleia Geral do OTA. Este montantefoi
sendo gradualmente reduzido, passando sucessivamente por vários cortes, nos mandatos dos
vários Secretários Regionais, incluindo o do Engenheiro Victor Fraga,Secretário Regional do
Turismo e Transportes, até atingir os 187.393
euros, constantes do Contrato Programa 2020,
aprovados em Assembleia Geral, quando a Dra.
Marta Guerreiro, foi Secretária Regional da
Energia, Ambiente e Turismo.Atualmente, o
Contrato Programa para 2021, aprovado em
Assembleia Geral, por unanimidade, é contemplado com um montante de195.142 euros, verba também aprovada no orçamento da Região
para 2021.
Ora, eu, quer na minha qualidade de Presidente do OTA, quer na qualidade deProfessor Catedrático e investigador, especialista em
turismo, tenho feito, ao longo dos anos,várias
intervenções públicas e participado em vários
fóruns, publicado vários artigos em revistas
científicas da especialidade e nos meios de comunicação social, bem como várias intervenções na televisão. Assim, podemos entender
que estas minhas intervenções se inserem no
vetor de “aconselhamento” do OTA. Também o
Observatório do Turismo dos Açores tem sido
convidado e tem participado em conselhos consultivos no sector do turismo regional, como
o da o primeiro POTRAA e, agora, o dasua
reformulação, em fase terminal. Colaboramos
com as entidades competentes, no processo
de certificação do destino Açores, como des-
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“A promoção generalista
predominantemente
seguida até agora, deve,
no meu entender, ser
substituída por uma
promoção mais focadas nos
segmentos altos do turismo
mundial”
tino turístico sustentável. Para além disso, os
resultados dos nossos inquéritos, incluindo o
inquérito à “Satisfação dos Turistas que nos
Visitam” e os recentes inquéritos onlinesobre
o “Impacto da pandemia Covid 19 no sector turístico regional#, sobre as “PráticasSustentáveis
Adotadas Pelas Empresas Turísticas Açorianas”,
sobre o “Impacto do Covid-19 nas Viagens dos
Residentes nos Açores”, são todos uma valiosa
fonte de informação, disponível no nosso website. Temos, mais inquéritos implementados e
outros em curso, que divulgaremos oportunamente. Tudo isto inserido no nosso vetor estratégico de ação principal, o da “Monitorização da

Atividade Turística Regional”. Para além disso,
divulgamos os resultados dos nossos projetos
de investigação, conduzidos em parceria quer
com o nosso sócio fundador, a Universidade
dos Açores, quer com Universidades estrangeiras. Organizamos conferências internacionais presenciais, como o “Encontro Mundial
de Observatórios do Turismo”, na Ilha Terceira e que queremos retomar, mal se estabilize a
atual crise pandémica. Estamos presentes em
organizações internacionais do turismo, sendo membros afiliados da Organização Mundial
de Turismo (únicos na região) desde 2009, e
integramos a rede de “Observatórios do Turis-

mo Sustentável” da Organização Mundial do
Turismo (rede INSTO) desde 2020. Tudo isto
inserido no nosso vetor estratégico de ação, o
da “Internacionalização”.
Portanto, o OTA coloca toda a sua vasta e
variada produção no seu website,disponível
para conhecimento geral, deixando ao critério
de cada um dos parceiros do turismo regional a
decisão de consultar, ou não, e mais ainda, claro
está, de utilizar essa informação para ajudar na
definição de políticas e adoção de estratégias
baseadas no conhecimento.
Para finalizar, neste momento crucial para
o turismo mundial, em geral e, para o turismo

nos Açores, em particular, o papel do OTA sai
reforçado. Orgulhamo-nos desermos o primeiro Observatóriodo Turismo a nível regional no
país e, assistimos a uma proliferação de Observatórios do Turismo Sustentável da rede INSTO
em todo o mundo e em várias regiões de Portugal. Assim, e para concluir, somos um exemplo
de boas práticas em matéria de turismo sustentável, e estamos confiantes que o atual governo
regional reconhecerá esse estatuto e estreitará
os laços de cooperação ativa com o OTA, na sequência da aprovação, por unanimidade, do seu
Plano de Atividades para 2021, apresentado em
Assembleia Geral, de abril último.
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Fernando Neves, Delegado da Associação da Hotelaria
de Portugal nos Açores

“Somos um destino ligado à natureza
e gosto de dizer que os Açores são o
fruto de um longo abraço entre o
homem e a natureza”
“Naturalmente que numa
primeira fase os mercados
de proximidade vão ser
importantes e portanto,
o mercado português vai
continuar a ser bastante
importante. Alguns
mercados europeus onde a
situação pandémica esteja
mais controlada também
serão importantes,
mas sem dúvida que um
mercado que tem vindo
a crescer nos últimos
tempos e que tem de ser
consolidado, é o mercado
americano.”

A Pandemia afectou gravemente as economias de uma forma geral e muito particularmente o sector do Turismo. No caso da
Hotelaria, as ajudas do Governo Regional
foram suficientes para salvar o sector? O
que mais poderia ter sido feito para ajudar
a manter o sector?
Os apoios foram importantes e mitigaram
os prejuízos elevados que o sector teve mas, geralmente, não foram suficientes. As empresas
mantêm, durante o ano de 2020, um prejuízo
acentuado e a situação vai manter-se. Os primeiros meses deste ano foram maus, difíceis
e com números ainda piores do que 2020. Em
Fevereiro, Março e Abril, os números foram inferiores e vai ser necessária a manutenção de

alguns apoios para a fundamental sobrevivência
das empresas para que, na retoma, possamos
continuar a ter uma oferta que dê resposta à
procura que naturalmente vai existir. Os apoios
do Governo Regional não foram suficientes
porque os prejuízos foram muito elevados e tivemos uma quebra na Hotelaria na ordem dos
80%. Mesmo com os apoios, que foram bons e
interessantes, era difícil que as quebras fossem
cobertas na totalidade.
Anseia-se por uma retoma rápida desta
actividade. Quando isso acontecer, o sector
da Hotelaria nos Açores será o mesmo?
É evidente que depois de grandes crises as
situações nunca retomam exactamente como

eram no passado. Há sempre alterações e inovações. Portanto é importante que, desde já, se
adapte o nosso produto turístico às expectativas
e é fundamental que seja definido neste momento um programa integrado de marketing e
promoção do turismo dos Açores.
Isso não está a acontecer neste momento?
Espero bem que venha a acontecer ou que
pelo menos esteja a ser preparado. Um Plano
que naturalmente tenha em conta as alterações que esta pandemia e que esta crise vem
trazer, quer a nível de expectativas dos clientes
quer também na procura de novos segmentos
de mercado, para que possamos corresponder

à retoma que é fundamental para a economia
dos Açores. O Turismo tem representado nos
últimos anos um sector base central no desenvolvimento económico da região e naturalmente
que acreditamos e é preciso que todos acreditem. Quer os privados, que acreditam e que estão a trabalhar no mercado, que são resilientes
e que ao longo dos tempos têm demonstrado
um acreditar para ultrapassar crises e neste
momento há que também fazer esse esforço.
Mas é importante que todos acreditemos e que
todos aceitemos, começando pelo sector público (Governo), que o turismo é efectivamente
um motor importante para o desenvolvimento
económico da região. A crise por que estamos a
passar é conjuntural e que chega ao turismo por
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“Fomos o primeiro
arquipélago do mundo
a ser certificado como
destino sustentável
e é esse o caminho que
temos de continuar a
percorrer. Podemos ser
um exemplo de destino
sustentável para toda a
Europa porque herdamos
essa tradição de respeito
pela natureza.”

efeitos exteriores. Por isso foram importantes
os apoios e uma estratégia no sentido de as empresas terem condições para a retoma e para que
possam desenvolver o seu negócio. Naturalmente que a criação dessas condições não depende
dos privados, depende muito do sector público
e por isso é fundamental que o próprio Governo
acredite e que se comece a pensar Turismo. Que
se passe a comunicar pensando no Turismo e
que seja também concretizado o tal Plano Integrado de Marketing e Promoção.

ma optimista, esperamos que a partir da Páscoa de 2023 a situação já possa aproximar-se
da normalidade.

Quando esta “poeira” assentar, a dimensão do sector será a mesma do que
antes da crise? É previsível que algumas
unidades hoteleiras fechem portas?
Não está previsto o encerramento de unidades hoteleiras e penso que isso dificilmente
acontecerá porque os empresários acreditam na
potencialidade do Turismo dos Açores. Temos
um bom produto, diferenciado que se adapta muito às expectativas do novo turista; um
destino sustentável, de natureza, num espaço
seguro e é isso que é importante transmitir e
comunicar. Se conseguirmos comunicar isso e
se conseguirmos definir um plano estratégico
de comunicação e de promoção da região, existem todas as condições para que o turismo dos
Açores volte. Isso depende dos empresários, que
estão a fazer a sua parte, estão empenhados e
são resilientes e depende também muito da vontade e do compromisso do sector público.

Na próxima década é expectável um
abrandamento do número de passageiros
a viajar e consequentemente do número de
turistas?
É evidente que se pretendemos ser um destino seguro, calmo e de natureza, a nossa capacidade de crescimento é limitada e por isso temos
de crescer principalmente em valor. Isso faz-se
qualificando a nossa oferta nos vários segmentos, valorizando a nossa oferta para que o turismo possa crescer nos Açores pela qualidade
e não pela quantidade.

Depende mais de “nós” do que de factores externos?
É evidente que enquanto os mercadores estiverem instáveis, como estão agora, essa retoma
efectiva não é possível. Por isso dizemos que
este ano vai haver uma pequena recuperação
e a expectativa é que fiquemos a 50% do que
aconteceu antes. Penso que o próximo ano não
será ainda um ano de retoma mas, de uma for-

Os investimentos que estavam previstos para a construção de novos hotéis vão
continuar?
Penso que sim. É evidente que numa primeira fase a oferta que temos já é grande, mas
esperemos que consigamos fazer com que sejam
necessárias essas novas camas.

Esta crise também afectou muito as
companhias aéreas. Teme que as rotas que
existiam aqui para os Açores possam ser
atingidas por essa reformulação das companhias aéreas?
É evidente que o turismo está muito dependente dos transportes e todos sabemos que a crise na aviação é grande. Temos duas companhias
nacionais e reconhecemos, quer na SATA quer
na TAP, as dificuldades que as companhias de
aviação vão ter. Acredito que as companhias de
aviação também vão retomar e, naturalmente,
que só com a retoma completa das companhias
de aviação é que podemos também assegurar a
retoma do turismo dos Açores. Há novas rotas
que vão aparecer para novos destinos e novos
mercados, é importante que isso aconteça, mas
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com a SATA activa e viva penso que poderá ser
um bom apoio ao turismo na região, tal como
outras companhias de aviação de alguma dimensão, como a Lufhtansa, que felizmente têm procurado os Açores. Isso é um bom sinal para que
possamos a curto prazo, em 2023 ou 2024, ter
o sector do turismo em retoma total.
Que mercado poderia ser mais bem explorado?
Naturalmente que numa primeira fase os
mercados de proximidade vão ser importantes
e portanto, o mercado português vai continuar
a ser bastante importante. Alguns mercados europeus onde a situação pandémica esteja mais
controlada também serão importantes, mas
sem dúvida que um mercado que tem vindo a
crescer nos últimos tempos e que tem de ser
consolidado, é o mercado americano. É um mercado fundamental e onde temos de ter grande
atenção até porque a retoma vai ser mais rápida
nos Estados Unidos da América. A vacinação
está bastante avançada, eles têm uma capacidade de renovação muito grande e por isso
consideramos que continua a ser um mercado
fundamental para os Açores.
A retoma do sector turístico, neste período de vacinação contra a Covid poderá
trazer alterações na procura dos destinos?
Isso poderá trazer vantagens aos Açores?
Era bom que tivéssemos esse objectivo e
essa intenção. O que se está a verificar neste
momento, embora a maioria das ilhas seja Covid free, é que São Miguel estando mal afecta
os Açores e é importante ter essa consciência.
A ilha de São Miguel é fundamental para o desenvolvimento dos Açores já que representa
mais de 70% da economia da região. Por isso é

“Com a SATA activa
e viva penso que
poderá ser um bom
apoio ao turismo na
região, tal como outras
companhias de aviação
de alguma dimensão,
como a Lufhtansa,
que felizmente têm
procurado os Açores.
Isso é um bom sinal
para que possamos a
curto prazo, em 2023
ou 2024, ter o sector
do turismo em retoma
total.”
importante que não esqueçamos e descuremos
o que se passa em São Miguel porque o que se
passar de bom em São Miguel é bom para os
Açores, assim como o que se passa de mal em
qualquer uma das ilhas é mau para os Açores.
É importante que continuemos a ter esta consciência de arquipélago e de 9 ilhas que formam
um todo. Sinto que ultimamente está a haver
alguma dispersão e está a descurar-se muito São

Miguel, o que não é bom para ninguém.
Teme que São Miguel seja deixado um
pouco para trás e que os turistas passem
a escolher como destinos outras ilhas da
região?
Não. Isso é o mesmo que dizer que se vai
desviar de Lisboa, que é o maior centro de turismo, para outro local. É evidente que a procura
está consolidada, depende do mercado e temos
de deixar que o mercado trabalhe e funcione.
Enquanto São Miguel for um pólo fundamental e importante do turismo, isso vaza para as
outras ilhas que têm crescido muito porque São
Miguel também cresce. Existem outras ilhas que
têm crescido tanto ou mais do que São Miguel
porque São Miguel puxa pelo turismo.
No futuro, os turistas começarão a dar

mais primazia a destinos ligados à natureza?
Somos um destino ligado à natureza e gosto
de dizer que os Açores são o fruto de um longo
abraço entre o homem e a natureza. Os açorianos sempre respeitaram a natureza e o resultado
disso são estas belezas naturais únicas e a qualidade do nosso ambiente.
Essa é uma experiência que todos os açorianos têm e que neste momento é necessário
continuar e, por isso, é fundamental manter o
caminho da sustentabilidade. Fomos o primeiro
arquipélago do mundo a ser certificado como
destino sustentável e é esse o caminho que temos de continuar a percorrer. Podemos ser um
exemplo de destino sustentável para toda a Europa porque herdamos essa tradição de respeito
pela natureza.
Por: Luís Lobão
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