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O que nos move  
 

  

O futuro do turismo 
no Minho 
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Secção 01 | Há mais de 

366 dias a falar de 

turismo 

A APROTURM celebrou, no 

passado 2 de abril de 2020, o 

seu primeiro aniversário. 

Secção 02 | APROTURM 

pioneira na organização 

de fóruns online 

semanais 

Durante 6 semanas 

consecutivas, a APROTURM 

promoveu sessões de discussão 

e reflexão sobre o impacto da 

covid-19 no turismo do Minho. 

Secção 03 | APROTURM 

mais perto das empresas 

Resultados de um estudo 

realizado pela APROTURM junto 

de empresas de turismo do 

Minho revelam as dificuldades e 

desafios dos vários setores. 

Secção 04 | 
Recomendações 

APROTURM 

A Associação propõe um 

conjunto de medidas de apoio 

e relançamento do turismo. 

A união, representação, expressão e defesa dos interesses 

dos profissionais de turismo 

 
 

O cumprimento das garantias éticas e técnicas inerentes à 

qualidade de associado 

 
 

O avanço técnico-científico, a qualidade e o 

desenvolvimento das profissões de turismo 

 

Estimado profissional de turismo, 

É com muita honra e orgulho que lhe apresentamos a primeira 

edição da newsletter da APROTURM – Associação dos Profissionais 

de Turismo do Minho. 

Trata-se de um boletim especializado em temas de turismo. Todas 

as edições terão uma temática geral, onde encontrará as 

novidades e notícias recentes da Associação,  incluindo a 

discussão de problemas e desafios atuais que o setor do turismo 

enfrenta. Esta primeira edição terá como tema principal “o futuro 

do turismo no Minho”, enfocando o impacto da pandemia covid-

19 nas empresas turísticas. 

Esperamos contribuir para uma melhor partilha de informação e 

alinhamento com a missão e atividades da APROTURM. Obrigada 

por se juntar a nós! 

 

 



 

  

 

No dia 2 de abril de 2019 foi formalmente constituída a APROTURM – Associação dos Profissionais de Turismo do 

Minho. Este primeiro ano de atividade foi marcado por uma aposta firme na reflexão e discussão de problemas, 

desafios e oportunidades do turismo, assim como pela procura de uma maior proximidade com o tecido empresarial 

e os municípios do Minho. Para além das audiências de apresentação de cumprimentos dos órgãos sociais da 

APROTURM à Câmara Municipal de Braga, Vila Nova de Famalicão e Ponte de Lima, constituem ainda destaques 

da atividade da APROTURM até ao momento: 

  

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

Com o surgimento e propagação da covid-19, e consequente implementação do estado de emergência em 

Portugal, a APROTURM decidiu organizar um ciclo de fóruns online semanais para debater o impacto da pandemia 

no turismo. Neste contexto, entre os dias 2 de abril e 7 de maio de 2020, durante todas as quintas-feiras, realizaram-

se sessões de reflexão e discussão dos vários problemas, desafios e oportunidades para os vários setores do turismo, 

num total de seis fóruns. Todas as sessões contaram com a intervenção de profissionais de turismo, investigadores, 

docentes e/ou outros profissionais que partilharam os seus conhecimentos e perspetivas sobre a temática em 

questão. Seguidamente encontrará uma suma das principais conclusões de cada sessão.  
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Secção 01 Há mais de 366 dias a falar de turismo 

Secção 02 APROTURM pioneira na organização de fóruns online semanais 

O turismo já ultrapassou várias crises, como é o caso do 11 de setembro, o vírus SARS em 2003, a gripe H1N1 

em 2009 e até a crise global em 2010. Todos estes acontecimentos originaram uma queda na chegada de 

turistas em determinados destinos turísticos, porém os anos seguintes demonstraram bons sinais de recuperação. 

Para ultrapassar esta crise é necessário trabalhar em projetos e produtos, melhorando o seu conteúdo e dando 

segurança e estabilidade aos clientes. É essencial apostar ainda mais na promoção de produtos e destinos, 

desenvolver conteúdos novos e envolver os clientes na redefinição de novos produtos turísticos, obtendo, por 

exemplo, a opinião de clientes anteriores. Para além disto, esta paragem pode ser benéfica para aproveitar 

para reorganizar processos de avaliação de serviços e organização de espaços, assim como focar na 

certificação de acordo com as normas de sistemas de gestão, sistema de gestão ambiental, sistema de gestão 

de recursos humanos e avaliação ambiental de sistemas e organizações. 

A APROTURM agradece a participação especial de: Eng. Abílio Vilaça | Dr. Américo Rodrigues | Mestre António Cerdeiras | Drª. Deolinda 

Costa | Engª. Fátima Alves | Drª. Idalina Caldas | Drª. Inês Abreu | Dr. José Torres | Dr. Luís Ferreira | Drª. Maria José Pinto | Dr. Pedro Vilela 

Sessão 01 – Impacto no turismo (02/04/2020) 

13 de junho de 2019 – organização da 1ª Conferência dos Profissionais de Turismo: 

“As profissões do Turismo no desenvolvimento de Portugal”. 

27 de agosto de 2019 – assinatura de um acordo de cooperação com a Câmara 

Municipal de Vieira do Minho. 

20 de setembro de 2019 – organização da 2ª Conferência dos Profissionais de 

Turismo: “Turismo, Transformações digitais e empregabilidade”. 

15 e 16 de novembro de 2019 – organização do 1º Congresso: “Profissionais do 

Turismo em Portugal, que futuro?”. 

19 de fevereiro de 2020 – organização da 3ª Conferência dos Profissionais de 

Turismo: “O financiamento das startups e o investimento na área do turismo”. 
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Existe uma concordância geral em afirmar que o setor do alojamento é dos mais afetados pela pandemia. 

Com o confinamento e viagens restringidas, os estabelecimentos de alojamento viram as suas taxas de 

ocupação reduzidas a praticamente 0%. Esta é a fase “vermelha”, onde os estabelecimentos viram um 

estrondoso corte nas suas receitas. O futuro a curto prazo é ainda incerto, mas o cenário mais provável passa 

pela aposta no turismo interno, com estadias mais curtas. Esta será a fase amarela, que corresponde à 

recuperação gradual, mas ainda muito longe dos números a que estamos habituados e que rondavam os 100% 

de ocupação na época alta, para grande parte dos estabelecimentos. Unânime é a perspetiva de que é 

necessário conquistar a confiança dos hóspedes, dando uma garantia de segurança e higiene dos espaços, 

que passa, por exemplo, pela forma como os quartos são limpos, a inclusão de gel desinfetante e o respeito 

pelo distanciamento social. Acredita-se que, uma vez superada a doença, as pessoas vão continuar a querer 

viajar e Portugal voltará a ter o “boom” turístico a que nos habituou. 

A APROTURM agradece a participação especial de: Eng. Abílio Vilaça |Eng. António Cardoso |Drª. Cristiana Molho | Dr. Filipe Sousa | Dr. 

Hugo Fernandes | Drª. Maria José Pinto 

Sessão 02 – Impacto no alojamento (09/04/2020) 

Como resposta à crise sanitária, os estabelecimentos de restauração recorreram a oportunidades de negócio, 

nomeadamente o serviço de take away, as entregas ao domicílio e o drive in, como solução a curto prazo para 

atenuar a quebra do negócio. No entanto, a essência da restauração está na própria experiência do cliente 

no espaço, através da melhor degustação dos pratos e todo o convívio e envolvência típicos deste tipo de 

serviço. Como se torna impossível replicar essa experiência à distância, este setor sofreu grandes quebras de 

receitas, e a consequente falta de liquidez ameaçou a subsistência de muitos pequenos negócios. 

Estamos num período de reinvenção do tecido empresarial nacional, com a lógica adaptação dos recursos à 

realidade que enfrentamos. Deve haver uma aposta nos produtos nacionais e locais, a priorização das 

necessidades do cliente, assim como o investimento nas medidas de higienização e segurança dos produtos 

para que os clientes possam confiar e acreditar que é seguro regressar, gradualmente, à normalidade.  

A APROTURM agradece a participação especial de: Drª. Ana Caldas | Mestre António Cerdeiras | Prof. Filipe Pereira | Dr. Hugo Sá  | Drª. 

Idalina Caldas | Dr. José Pedro Ferreira | Chefe José Vinagre | Dr. Miguel Campos 

Sessão 03 – Os desafios para o relançamento da 

restauração e da gastronomia no Turismo do 

Minho (16/04/2020) 

É unânime a perspetiva de que existem vários desafios para estes setores e que a retoma da atividade turística 

será lenta e mais visível no verão de 2021. Poderemos ter cerca de dois anos de atividade turística abaixo do 

que estamos habituados. É bastante provável o surgimento de novos perfis de consumo pós crise. As agências 

e operadores devem focar-se na promoção dos destinos nacionais - “viaje cá dentro” – assim como também 

devem investigar os destinos mais seguros e com menor percentagem de propagação do vírus. Prevê-se ainda 

que este ano haja uma tendência mais voltada para o turismo rural, evitando as aglomerações urbanas. 

Os canais digitais serão ainda mais importantes para a promoção dos destinos e da cultura. Seria interessante 

explorar a criação de uma rede de museus, nomeadamente com o apoio de agências de viagem, para 

espalhar os visitantes pelos museus e contrair a tendência de aglomerados num só museu.  

A APROTURM agradece a participação especial de: Mestre António Cerdeiras | Drª. Aurora Marques | Drª. Cristiana Molho | Drª. Gabriela 

Costa | Dr. Hugo Sá | Dr. João Alpuim Botelho | Dr. Miguel Barbosa 

Sessão 04 – Os desafios para o relançamento das 

agências de viagens, operadores turísticos e 

museus (23/04/2020) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A APROTURM organizou, entre os dias 3 e 13 de maio de 2020, um inquérito por questionário online anónimo às 

empresas do setor do turismo do Minho, denominado de “Impacto da covid-19 na atividade económica das 

empresas turísticas da região do Minho”. O principal objetivo deste estudo passou por auscultar os profissionais de 

turismo relativamente aos problemas, desafios e oportunidades decorrentes dos efeitos da pandemia, 

perspetivando-se também, uma maior proximidade e conhecimento da APROTURM para com a realidade atual 

das empresas da região. Foram recolhidas 133 respostas válidas, que se concentram na atividade dessas empresas 

durante os meses de abril e março de 2020, assim como perspetivas futuras. Foram analisadas 4 vertentes: impacto 

da covid-19 na faturação, emprego, apoio institucional e financeiro e higiene e segurança no trabalho. Os principais 

resultados foram:  

Estima-se uma perda de 100 milhões de empregos a nível mundial e de 13 milhões de empregos a nível 

europeu. O desemprego no setor deverá representar cerca de 2.9% do desemprego mundial global. Para que 

o turismo recupere e volte à normalidade, é preciso uma aposta mais efetiva na promoção e qualificação dos 

profissionais do turismo. Se esta questão sempre foi uma necessidade no turismo, agora essa importância parece 

ainda mais evidente.  

É necessário não só pensar em respostas imediatas, mas também numa estratégia a médio prazo. Seria 

importante procurar programas específicos e não seguir sempre medidas generalizadas. Existem realidades 

muitos diferentes nas empresas de turismo e são necessários planos de formação articulados e a melhor 

utilização das tecnologias. 

A APROTURM agradece a participação especial de: Mestre António Cerdeiras | Dr. António Pego | Prof. Catedrático Cadima Ribeiro | Prof. 

Manuel Carvalho da Silva | Drª. Maria José Pinto 

Sessão 05 – Impacto no emprego e nas profissões 

do turismo (30/04/2020) 

NEWSLETTER APROTURM - EDIÇÃO Nº1 

 

O Alto Minho caracteriza-se como um destino apetecível, tanto pela proximidade com as fronteiras, como 

pelo facto de ter mais espaços ao ar livre e menos concentração de pessoas. Neste período de normalização 

deve-se apostar na pesquisa e na qualificação do turismo, para que as empresas consigam crescer 

sustentavelmente e não percam qualidade. São exemplos de algumas medidas: 

• Ver e avaliar a evolução da crise, preparar o turismo para os receios à cerca da covid-19;  

• Criar instrumentos financeiros a curto, medio prazo; 

• Apoios europeus e nacionais a fundo perdido devem ser aproveitados; 

• A inovação é muito importante tanto para as empresas como para o turismo. Esta inovação deve ser 

pensada pelas universidades, politécnicos e pelas associações representativas do setor; 

• As empresas têm que ser criativas ao ponto de atenuarem os seus custos fixos e os gestores otimizarem 

os seus planos de contingência; 

• O emprego deve ser reinventado e o digital cada vez mais passa a ser uma necessidade. 

Para ultrapassar a crise é necessária a ajuda das universidades, dos politécnicos e das associações 

representativas do setor. Com esta crise, formou-se uma imagem mais assertiva do que é o turismo e a 

importância da sua reinvenção, tornando-o mais inclusivo e integrador. 

A APROTURM agradece a participação especial de: Eng. Abílio Vilaça | Prof. Doutor Antas Teles | Mestre António Cerdeiras | Dr. António 

Marto | Prof. Doutor Caldeira Cabral | Dr. José Pedro Ferreira | Dr. Pedro Barroso Magalhães 

Sessão 06 – O papel expectável do setor privado e 

do setor público no relançamento do turismo no 

Minho (07/05/2020) 

Secção 03 APROTURM mais perto das empresas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A APROTURM, no quadro de análise dos resultados do estudo que efetuou e das conclusões que produziu relativas 

aos fóruns sobre o pós-covid-19 no Minho, apela à necessidade de se implementar uma política focada no 

relançamento do setor que passará por:  

1 Criar uma Operação Integrada de Desenvolvimento para o turismo da região do Minho, com meios para apoiar 

o efetivo reerguer do tecido empresarial, da empregabilidade e capaz de apoiar o desenvolvimento de uma 

estratégia de relançamento do turismo da região; 

2 Promover uma caracterização urgente do tecido empresarial, identificando o potencial instalado e conhecer o 

estado atual e futuro de capacidade de relançamento da atividade; 

3 Reclamar a realização de reuniões, com carácter de urgência, dos Conselhos Consultivos de Turismo Municipais, 

para se analisar o impacto e situação efetiva do setor empresarial do turismo. Isto de modo a poder tomar 

consciência sobre o verdadeiro estado e capacidade do tecido empresarial do turismo, para se recompor e se 

relançar em termos concelhios e regionais; 

4 Desenvolver um verdadeiro e estratégico programa de fomento da empregabilidade no setor do turismo 

regional, apoiando com financiamentos orientados à contratação de técnicos licenciados. (à semelhança ao 

programa implementado na oportunidade pelo saudoso Prof. Veiga Simão designado Jovens Técnicos para 

Indústria e que foi o melhor programa nacional de integração de quadros nas PME´s em Portugal); 

5 Apoiar a capacitação das estruturas associativas empresariais e profissionais para que possam contribuir para o 

relançamento do setor no acompanhamento das empresas ainda em funcionamento; 

6 Criar viveiros de microempresas para o setor do turismo, como forma de renovar e substituir as empresas que 

encerrarão a sua atividade. 

Secção 04 Recomendações APROTURM 
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97% 
das empresas indicaram uma 

redução no volume de negócios 

acima dos 80%, em comparação 

com o período homólogo. 

77% 
das empresas encerraram 

temporariamente a atividade. 

4% encerraram definitivamente. 

83% 

das empresas não tiveram 

necessidade de despedir 

colaboradores. 

54% 

das empresas ponderam 

contratar profissionais de turismo 

nos próximos 12 meses 

O setor da animação turística e 

do alojamento representarão, em 

conjunto, 2/3 do total de postos 

de trabalho futuros. 

 

52% das empresas recorreram a apoio financeiro no âmbito da covid-19, contudo a maioria dessas entidades 

considera esses apoios inadequados. As empresas indicam, na sua maioria, que as medidas que gostariam de 

ver implementadas são: empréstimos a fundo perdido, isenção fiscal durante 6 meses, redução da taxa de IVA 

até ao fim do ano, diminuição dos encargos sobre a remuneração (TSU) e o prolongamento do lay-off. 

No que respeita ao papel das instituições ligadas ao 

turismo durante o período crítico da pandemia, as 

opiniões dividem-se. 45% das empresas avalia 

positivamente. 44% considera esse papel insuficiente. 

 

82% das empresas indica ter esclarecimentos 

suficientes para implementação e cumprimento das 

novas regras de higiene e segurança no trabalho e 

pondera aderir ao programa "Clean & Safe". 



 

 

   A força de um país mede-se pela sua coesão e pela força acumulada que os tecidos empresariais e sociais 

possuem ao reagir às dificuldades, superando-as e assumindo as suas missões. Num período tão complexo, incerto 

e difícil, as empresas, os profissionais e, de um modo geral, a população, uniram-se em torno das instituições públicas 

e assumiram o combate à pandemia que nos atacou. Foi graças à grande consciência cívica e de 

responsabilidade com o futuro do país e as novas gerações que os portugueses souberam enfrentar e cumprir 

disciplinadamente as orientações governamentais das entidades de saúde e da OMS. Foi notável o trabalho de 

todas as entidades, profissionais e voluntários que estiveram na linha da frente do combate a tão grave pandemia.  

Os portugueses demonstraram ser capazes de saber assumir as suas responsabilidades com a  humanidade. Viva 

Portugal! 

(Dr. José Pedro Ferreira, Presidente da APROTURM) 

 

 

É profissional de turismo? Associe-se a nós! 

Tem uma empresa no setor do turismo? Teremos todo o gosto em estabelecer uma parceria! 

 

A APROTURM conta com uma equipa especializada e formada na área do turismo, preparada para dar resposta 

às necessidades dos profissionais e empresas dos vários setores. 

Encontrará todas as informações em: www.aproturm.com  

Contacte-nos! 
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