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Pedro Machado é o presidente do Turismo Centro de Portugal, que agrega 100 municípios de toda a região

“TERMINAR O ANO COM PERDA
DE 35% SERIA DE SATISFAÇÃO
PARCIAL FACE ÀQUILO
QUE ESTAVA ANUNCIADO”
Entrevista O tema este ano escolhido para as comemoração do Dia Mundial do Turismo vai

muito ao encontro do que é a oferta actual da região. O momento é de grande preocupação
e Pedro Machado aponta o caminho para que o turismo possa recuperar desta grande crise

Diário de Coimbra Num ano tão
particular como este, com tantas
restrições fruto da pandemia, o
turismo rural e o turismo doméstico acabaram por ser a opção de milhares de famílias no
momento de escolher os destinos destas últimas férias de Verão. Como esteve o Centro de
Portugal ao nível das preferências?
Pedro MachadoNo culminar deste processo do tempo que estamos
a viver, os meses de Julho e Agosto
permitiram que o Centro de Portugal tivesse menos 20% de perdas

do que a média do país, o que significa que tivemos, por um lado,
os portugueses a aderir em maior
número a destinos com a características do Centro ou do Alentejo,
que são as duas únicas regiões
que menos perdem, comparativamente com o período homólogo
de 2019. Segundo, com os primeiros sinais de mercados externos, nomeadamente, o mercado
espanhol e o mercado francês,
que são aqueles que registam
maior número de afluência, percebemos que estes dois destinos,
pelas suas especificidades - tu-

rismo activo, turismo natureza,
turismo gastronómico, enoturismo, turismo patrimonial e cultural,
turismo de saúde e bem-estar –
foram, seguramente, responsáveis
por esta atractividade, que fez com
que não só não tivéssemos perdido
tanto como outras regiões homólogas e, mais do que isso, tivéssemos podido concentrar, nalguns
casos, com honrosas excepções,
valores de volume de negócio de
2020 superiores ao valor de meses
de Julho e Agosto de 2019. Mas,
são raríssimas e honradas excepções.

Onde se verificou a maior procura?
A grande procura centrou-se, essencialmente, em territórios associados aos novos lençóis de água:
Barragem da Aguieira, Barragem
de Castelo de Bode, as nossas
praias fluviais, muito ao turismo
de aldeia, muito ao turismo rural.
Não poderia, portanto, ser mais
oportuno o tema escolhido pela
Organização Mundial de Turismo para assinalar o Dia Mundial
do Turismo, que é o desenvolvimento rural?

É muito actual esta comemoração
da ligação do turismo ao mundo
rural, porque permite o distanciamento físico, porque permite
uma das tendências que é a do
turismo ao ar livre e as actividades
associadas ao ar livre e distanciamento social. Vale a pena dizer
que há um trabalho extraordinário,
sobretudo, das empresas e dos
empresários, da qualificação dos
seus espaços de alojamento. Temos, hoje, verdadeiras pérolas no
Centro de Portugal, situadas em
pleno território de turismo rural
ou turismo de aldeia. Há também
um trabalho extraordinário de
qualificação dos nossos vinhos,
dos nossos queijos, dos nossos
azeites, que estão indubitavelmente, indissociadas da actividade
turística, estão na base da sustentabilidade da gastronomia da
actividade turística e, porque, é
bom dizê-lo, houve um esforço
também que o país fez e os municípios fizeram na requalificação
do espaço público, na criação e
condições de melhor mobilidade,
nalguns casos até de investimentos até dos espaços de lazer, de
apetrechamento de mobiliário urbano, de sinalética, de iluminação
pública, que têm vindo a transformar, paulatinamente, os nossos
centros históricos, que associados
a um grande investimento, que é,
por exemplo, a digitalização de
muitos desses espaços. A criação
de condições para podermos ter
internet nas nossas Aldeias Históricas, nas nossas Aldeias do Xisto, nos nossos centros urbanos,
também permitiu que a actividade
turística tivesse este espectro.
Seja como for, está a ser um
ano difícil a vários níveis e o
turismo está a ser fortemente
afectado.
Não conseguiremos ter resultados
idênticos aos que tivemos em
2019. Se o Centro de Portugal pudesse fechar este ano económico
na ordem de 35% de perda, comparativamente com 2019 já seria,
não um bom resultado, mas um
resultado que nos deixaria satisfeitos, no que diz respeito ao que
foi possível contrariar face aos resultados que se avizinhavam.
Lembrar que, se o Centro está
com quebras de 49%, temos regiões do país maduras, com quebras de 80%. A média nacional
está nos 69% de perda, comparativamente com o período homólogo. Terminar o ano com perda
de 35% seria de satisfação parcial
face àquilo que estava anunciado.
No período mais crítico, a quebra
chegou a atingir que valor?
Na ordem dos 79/80%.
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Como é que se estão a aguentar
os empresários nesta fase difícil?
Há projectos que não resistiram
e as repercussões serão mais
imediatas nas pequenas e médias empresas...
Temos tempos muito difíceis pela
frente e expectativas baixas em
relação àquilo que se avizinha.Por
um lado, porque estivemos parados nos meses de Abril, Maio e
Junho, praticamente. Porque agora
tivemos este balão de oxigénio
nos meses de Julho e de Agosto, o
mês de Setembro está a correr
bem, mas não será suficiente para
compensar as perdas que foram
alcançadas nos meses que estivemos encerrados e isto, seguramente, fez com que algumas empresas – algumas muito conhecidas, como a Quinta dos 3 Pinheiros – entrassem em processo
de insolvência. Temos consciência
que há empresas que se perderam,
que estão empresas a procurar
resistir e temos consciência de
que se não for feito algo mais do
que aquilo que está anunciado,
provavelmente, podemos vir a ter
empresas que se vão perder.
Nesse sentido, já fez saber que
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considera muito “vagas” as
medidas do Governo para a recuperação económica. Porquê?
São insuficientes e vagas. Fala-se
do sector do turismo – duramente
atingido – vir a necessitar das políticas públicas, que só podem ser
encontradas se formos capazes
de introduzir fundo perdido nas
pequenas e micro empresas. O
problema que estamos a assistir,
hoje, no Algarve de empresas que
estão dependentes a 100% da actividade turística também existem
no Centro de Portugal. Essas micro-empresas, pequeníssimas
empresas, empresas familiares,
se não tiverem uma injecção de
capital que lhes permita almofadar
as perdas totais, dificilmente, vão
conseguir resistir. Dissemos que
eram insuficientes porque Costa
e Silva fala em turismo oceânico,
turismo de saúde e nós percebemos da importância, hoje, do turismo gastronómico, do turismo
cultural, do turismo activo, do turismo de natureza, das nossas
praias fluviais, das nossas barragens...Portanto, é preciso abrir o
leque daquilo que são as propostas.
Fala também de um turismo sustentável, que passa por uma frase

Se não for feito
algo mais do que aquilo
que está anunciado,
provavelmente,
podemos vir a ter
empresas que
se vão perder

As entidades regionais
são das organizações
que estão mais
próximas
das empresas
e dos empresários
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muito simples: «Nós precisamos
de ensinar e aprender a consumir». É isto que está na base da
sustentabilidade para que os recursos não se esgotem, para que
a sustentabilidade económica, cultural e a sustentabilidade social
se cumpram.Teremos de contrariar aquilo que é uma mono-tendência económica, que, hoje, o
turismo representa para Portugal.
Esse vai ser um dos grandes desafios, em que as regiões e organizações terão de se envolver para
que não estejamos tão dependentes de uma mono-actividade comercial e económica, como estamos reféns da actividade turística
e, sobretudo, para que nas boas
práticas das políticas públicas,
possamos ultrapassar o que hoje
é um chavão, que é a sustentabilidade ambiental, para a cultural
e social.
Defende também que as entidades regionais deveriam funcionar como intermediários na
distribuição de fundos comunitários. Em que moldes?
As entidades regionais são, provavelmente, das organizações que
estão mais próximas das empresas

e dos empresários. A ideia de se
constituírem organismos intermédios que permitam fazer a gestão e, sobretudo, a boa aplicação
dos fundos europeus que aí vêm,
que sabemos que vão ser críticos
para contrariar a morte anunciada
de muitas empresas faz com que
tenhamos um papel diferente. Já
não são apenas as comissões de
coordenação e desenvolvimento
regional, não são apenas as comunidades intermunicipais que
estão e devem continuar a estar
neste trabalho conjunto, também
as entidades regionais devem estar
nesse motor da frente.
Quais deverão ser as principais
prioridades?
Defendo três grandes eixos de intervenção. Um, claramente, colocar o foco seja na infra-estrutura
física e, por isso, teremos de abordar questões, como os transportes,
como a rodovia, a ferrovia, o meio
aéreo. Outra, que é claramente
digital. O grande desafio que nos
é colocado, hoje, para contrariar
este tempo que vivemos é de dotarmos as nossas empresas e instituições e, muito em particular,
o destino no seu todo, claramente,
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de uma nova era digital. Uma
abordagem patrimonial, natural
e cultural, uma abordagem em
relação àquilo que são os nossos
centros urbanos e de que forma a
nossa rede dos centros urbanos –
quando pensamos Coimbra, Viseu,
Aveiro, Guarda, Leiria e Castelo
Branco -, estão também nas tendências dos novos consumidores.
A Booking determina que 51% dos
novos consumidores estão disponíveis para abdicar da sua visita
preferencial para visitarem cidades
de segunda linha, cidades intermédias, desde que a experiência
lhes garanta que estão a contribuir
para a sustentabilidade ambiental.
O que significa que há aqui também uma alteração no paradigma
do consumidor. A ideia de se visitar
espaços alternativos. Segundo
grande eixo é o desenvolvimento
social. A educação, a saúde, a cultura, o desporto, o lazer vão estar
nas prioridades do novo discurso
da Turismo Centro de Portugal,
no que diz respeito a estas prioridades nesta fase de 2020, 2021,
2022. Vamos estar apostados em
ter um papel relevante de transversalidade em relação a outros
sectores e, depois, obviamente,
aquela que nos é característica,
que tem a ver com o eixo do desenvolvimento económico. Aqui
falamos em transição digital, aqui
falamos em podermos ser uma
região-piloto e, de preferência,
para captar o que hoje chamamos
os “nómadas digitais”. Vamos
estar muito focados no apoio às
empresas e ao empreendedorismo, à formação profissional, à
economia criativa, à questão dos
eventos, ao apoio às artes, à economia, gastronomia e à produção
agrícola, como é o tema de 2020.
Estamos perante um desafio enorme.
E todos devem ser convocados
para esse desafio, numa lógica
de parcerias?
Lembro o trabalho muito importante que as CIM têm vindo a desenvolver, quer com a Turismo do
Centro, quer com a CCDRC. Lembrar que, desde 2015, o Centro de
Portugal foi pioneiro quando lançou os produtos turísticos integrados. No fundo, aquilo que era
termos a capacidade de gerarmos
sinergias com os nossos PROVERE
– do Xisto, Aldeias Históricas, saúde e bem-estar, natureza -, sinergias com os GAL (Grupos de
Acção Local). Quero, sobretudo,
deixar um alerta: uma das ameaças
crescentes do turismo é a sua municipalização. É preciso não cair
na tentação de municipalizar o
turismo. Hoje, a visão do turista
não é compaginável com a limi-
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tação geográfica de um território
ou de um município. Hoje, a actividade turística é muito mais
abrangente. Hoje, a ideia do turista
escolher a experiência, de determinar o que quer fazer, o que quer
visitar, não é compaginável com
algumas tentações que ainda existem de querer municipalizar o turismo. É bom termos esta visão
de conjunto.
A região Centro tem tudo para
acolher e satisfazer esse novo
turista?
Esse novo turista tem sete grandes
tendências internacionais. A primeira está na sustentabilidade.
55% do viajante escolhem meios
de transportes sustentáveis. Ou
seja, a tendência para que, na deslocação, sobretudo nas deslocações
internacionais, tenhamos, provavelmente, dentro de muito tempo, a ideia de aviões eléctricos,
como estamos a ter na substituição
dos automóveis. 73% pretendem
ambientes ecológicos. Outra grande tendência são as smart cities:
a ideia de que a mobilidade, os
hotéis mais inteligentes, a diminuição da pegada ecológica através
de processos de digitalização e a
possibilidade de tirar partido deste
processo está na preferência dos
turistas. Talvez, por isso, seja determinante para a região colocar
no seu mapa dos investimentos
prioritários para a região ou a electrificação de algumas vias, como
é o caso da Linha do Oeste, ou a
questão do alargamento da ferrovia
ou a criação de uma rede intermodal entre as principais cidades.
Outra grande tendência é aquilo
que chamamos do “big data”, ou
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seja, aquilo que hoje vemos para
a pesquisa, para a reservas, ser
também a utilização da tecnologia
para facilitar a vida dos cidadãos.
Depois, é a chamada geração-Z,
os novos mochileiros. Preferem
os melhores restaurantes em locais
onde levam consigo o kit e o seu
dispositivo digital. Podíamos também traduzir por nómadas digitais.
Estes novos mochileiros são aqueles que gastam menos na viagem
e gastam mais no destino, têm
fortíssimas preocupações de carácter ambiental e trazem consigo
a capacidade de, em qualquer parte
do destino, poderem, a partir dali,
desenvolverem a sua actividade
profissional. Há também a tendência de viajar para cidades secundárias. O novo normal. Percebemos que os sítios mais massificados deixam de estar na prioridade. Talvez por isso também
tenhamos bons resultados e possamos continuar a ter expectativa
e confiança em voltar a ter bons
resultados, sobretudo, quando
percebemos que a preocupação
ambiental e a ideia da de podermos
trocar as viagens edílicas por viagens que têm maior sustentabilidade...Depois, há ainda a adaptação, com as administrações
públicas, o sector privado e
as comunidades locais a
fazerem parte da gestão
ideal para o processo da
sustentabilidade e isso
ser decisivo no momento
das escolhas dos novos
turistas. Estas novas tendências que o covid trouxe
estão, provavelmente, em
linha com o trabalho que
estamos a desenvolver, com

Pedro Machado quer
medidas mais concretas
no plano de recuperação,
nomeadamente apoios
à tesouraria de empresas
que vivem exclusivamente
do turismo

aquilo que projectámos para o período de 2020-2030 e que acredito
que possam continuar a almofadar
as perdas que tivemos.

A Booking determina
que 51% dos novos
consumidores estão
disponíveis para abdicar
da sua visita preferencial para visitarem cidades de segunda linha

Hoje, o que será
mais crítico é passar
a linha da desconfiança
e do medo, É passar
para a linha
da confiança
e do acreditar

A covid acabou por mostrar e a
abrir caminho para uma nova
forma de chegar a essa sustentabilidade?
Veio, essencialmente, lembrarnos duas coisas. Por um lado, que
durante muito tempo, Portugal
esteve sustentado, naquilo que é
quase na mono-actividade, na galinha dos ovos de ouro. E tudo
apontava para que em 2020 consolidasse um crescimento extraordinário. Portugal estava praticamente com 27 milhões de turistas
estrangeiros e mais de 17 mil milhões de euros de receitas da actividade do turismo, o que era,
por si só, o sector mais exportador
do nosso país. Segundo, pareceme que, com estes desafios globais,
há o reinterpretar da forma como
abordamos o desenvolvimento
turístico. Não podemos pensar
que vamos continuar a ter cadeias
longas de grandes massificações,
mas, tal qual como a agricultura e
o mundo rural, provavelmente,
quer nas cadeias curtas, quer nas
relações que vamos ter, será
cada vez mais um turismo
mais personalizado, mais
adaptado às exigências
individuais que estas
tendências vieram trazer.
Nesta fase, é ainda
tudo muito incerto.
A estratégia da Turismo do Centro
teve de mudar mui-
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to face à pandemia? Já é possível
voltar a pensar nos mercados
internacionais?
Praticamente, suspendemos todo
o plano da internacionalização.
Tínhamos definido em Janeiro de
2020, com o Turismo de Portugal
e as nossas agências homólogas
uma intervenção ao nível de 23
mercados internacionais. Mercado
de consolidação, como é o caso
do Brasil, o caso dos Estados Unidos, a Europa. Mercados de crescimento e emergentes, como as
Coreias e a China. Percebemos
que essa ambição traduzida numa
aposta fortíssima nos 23 mercado
não é possível hoje. Há também
uma alteração nos instrumentos
promocionais que desenvolvemos. A ideia da feira de turismo,
a ideia dos certames com presença
física, são transformadas em feiras
digitais. Teremos uma nova atitude perante aquilo que é o cenário
que nos é colocado e a nossa projecção é que, antes da implementação e distribuição da vacina, não
teremos circuitos turísticos normais, não teremos companhias
aéreas a voar com a pujança e o
volume com que viajavam até
aqui e não teremos, certamente,
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os mercados externos a corresponder àquilo que era a ambição
que tínhamos traçado para a Portugal. Vamos concentrar-nos
muito no mercado nacional. Expectar que em 2021 possamos recuperar significativamente a confiança dos nossos dois mercados
principais, Espanha e França, e,
quando a vacina de facto for implementada e distribuída podemos
voltar a ter aquele que era o nosso
top 5 de mercados principais: Espanha, França, Alemanha, Brasil
e Reino Unido. Todos somos chamados a este processo. Não há
compartimentos estanques, não
existem mais responsabilidade
de uns do que de outros. A responsabilidade é colectiva, quer
das dinâmicas públicas, mas também dos empresários, do sector
privado, ganhar e distribuir confiança de que, na primeira fase,
vão resistir, e para isso, precisam
da ajuda do Estado, das dinâmicas
públicas. O mais difícil é conquistar a linha da confiança dos
consumidores. Hoje, o que será
mais crítico é passar a linha da
desconfiança e do medo. É passar
para a linha da confiança e do
acreditar.É um triângulo fortís-
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simo que nos vai desafiar a todos
e convocar a todos.
Os esforços imediatos estão na
recuperação do sector, no entanto, faz sentido, nesta fase,
não deixar cair a ideia da importância de um aeroporto na
região ou trata-se de uma ambição, para já, guardada na gaveta?
É uma dupla sensação. Por um
lado, a ideia de acudir à emergência
e à urgência de podermos recuperar e manter as nossas empresas, mas, simultaneamente, vamos todos ser desafiados a pensar
o futuro hoje, porque não é possível
parar, deixar para 2021 ou 2022 a
definição das opções e prioridades
de investimento que a região Centro precisa para poder estar preparadíssima para, no primeiro dia
útil em que se comece esta retoma,
nós estejamos já com esses investimentos. Há aqui duas linhas
que correm paralelas, um da urgência, da emergência, da resiliência. Outra da projecção, da
perspectiva e da ambição. É, por
isso, que a região não pode, em
circunstância alguma, deixar de
definir as suas prioridades, com

duas preocupações. Primeiro, de
uma vez por todas, a região sair
deste colete de forças que são as
duas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Está por cumprir a
valorização de uma região que é a
nossa, que é o Centro de Portugal,
que reclame por direito próprio
os investimentos que tem de ter.
Um deles é uma estrutura aeroportuária, independentemente,
agora da discussão doméstica da
localização. Se fica neste ou naquele concelho. É um discussão
absolutamente estéril, que não
leva a lado nenhum. Só divide os
autarcas, as comunidades intermunicipais. A região Centro só
tem oportunidade de criar uma
infra-estrutura aeroportuária
[Base Aérea de Monte Real] e é
nessa que tem de se concentrar e
dedicar toda a sua energia. Esqueçam essa discussão estéril, se
fica no concelho A, se fica no concelho B. Da mesma forma que temos uma oportunidade de criar
as condições básicas de contrariar
a discussão litoral/interior. Por
isso, é decisivo nas políticas públicas, nos agentes locais, nos
agentes regionais, nos agentes
intermunicipais, criarem uma

consciência crítica colectiva de
abandonar o discurso da mediocridade por oposição ao interior.
O covid esbateu essa diferença e
percebemos que temos resultados
tão ou mais positivos em território
de baixa densidade e do interior
do que tivemos no litoral. Se não
têm outro referencial, olhem para
aquilo que se passou com o covid
e perceba-se de uma vez por todas
que esta é uma oportunidade histórica para esbater a dicotomia
litoral/interior num país tão pequeno. Concentrarmo-nos, verdadeiramente, em políticas de
captação de investimento, de criação de condições eficazes através
ou da isenção ou de condições fiscais para que as empresas se instalem e se consolidem para que,
verdadeiramente, possamos criar
aquilo que são casos de despovoamento. E, finalmente, nos
grandes investimentos públicos
que podem transformar a região,
se é a digitalização, se é no equipamento de obra pública que permite mobilidade e acessibilidade,
se é na criação de condições para
fixar residentes...é essa concentração que precisamos de ter e
isso convoca-nos a todos. 
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DIA MUNDIAL DO TURISMO
CELEBRA A APOSTA NO
DESENVOLVIMENTO RURAL

O DIA MUNDIAL DO TURISMO, CELEBRADO, DESDE 1980, A 27 DE SETEMBRO. VAI DESTACAR ESTE ANO
O PAPEL DO TURISMO NA OFERTA DE OPORTUNIDADES FORA DAS GRANDES CIDADES E NA PRESERVAÇÃO
DO PATRIMÓNIO CULTURAL E NATURAL EM TODO O MUNDO. “TURISMO E DESENVOLVIMENTO RURAL” É O
TEMA DE 2020, UM ANO MARCADO PELA PANDEMIA QUE VAI ALTERAR OS HÁBITOS DOS TURISTAS
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