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3.ª Conferência Internacional “O Turismo e os Média” - Estoril, 3 dezembro 2013 
 
Intervenção do Secretário Estado do Turismo, Adolfo Mesquita Nunes 
 
 
 
[cumprimentos] 
 
 
Portugal vive um excelente ano turístico. Temos mais turistas estrangeiros (+8%), mais 
dormidas de estrangeiros (+8%), mais receitas (+7%), mais saldo positivo da balança de 
pagamentos (+8%), cinco óscares de turismo (mais três), nove óscares europeus de 
turismo e dezenas e dezenas de prémios e menções honrosas. 
 
 
Nada disto seria possível se não tivéssemos um setor de turismo de alto nível: hotéis e 
hoteleiros (players importantes da inovação, qualidade e criatividade), agências de 
viagens (que souberam atualizar a cultura de serviço), animação turística, mas também 
autarquias atentas (capazes de perceber que o turismo é uma fonte de progresso 
estável).  
 
 
Não podemos esquecer o papel das regiões de turismo, capazes de estruturar produto , o 
papel dos empresários dedicados e focados, as Escolas de Hotelaria e Turismo e, 
naturalmente, o Turismo de Portugal, vocacionado para as empresas e para o setor. 
 
 
Temos uma política de promoção com meios mais atuais, mais proativa, mais segmentada 
e de apoio à comercialização. Fazemos muita coisa que pode não estar bem. Mas alguma 
coisa, e alguma coisa de relevante, estaremos a fazer bem. Caso contrário estes 
resultados não seriam possíveis, estas receitas não seriam possíveis, estes resultados 
não seriam possíveis. 
 
 
Portugal está de facto a fazer muita coisa bem. Estamos a saber transformar serviço em 
produto, em vez de esperar que ele se transforme por si. Estamos a focar-nos cada vez 
mais no que os turistas procuram, em vários segmentos, e sempre com qualidade, em vez 
de nos lamentarmos porque é que os turistas não nos escolhem. 
 
 
Estamos também a viciar-nos na qualidade, honrando uma tradição hospitaleira, sabendo 
que não nos podemos dar ao luxo de desagradar aos turistas. Não somos um país de 
procura estável, que pode oferecer maus serviços e manter turistas: sabemos quanto vale 
cada turista e sabemos que a única forma de o manter, e de o ter de volta, é dar o nosso 
melhor. 
 
 
Estamos a confiar mais e mais no nosso setor privado, a dar-lhe mais liberdade, mais 
liberdade de escolher e de criar e de inovar e de promover. 
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Estou ainda ciente do meu papel, do papel do Governo, do papel do Estado: sair de cima, 
“desamparar a loja”. 
 
 
Não há criatividade quando o Estado acha que a pode regular. Não há inovação quando o 
Estado acha que a pode prever. Não há mudança quando o Estado acha que a pode 
liderar. 
 
 
Não há números destes quando o Governo se acha dono deles. Confio, e quero deixar 
essa mensagem bem clara, no setor privado português. 
 
 
Temos aqui jornalistas de vários países e gostava que passassem esta mensagem: em 
Portugal estamos a criar condições legais, regulamentares, de financiamento para que 
novas e atuais propostas se mantenham focadas na procura, focadas no turista e com 
qualidade. 
 
 
Em Portugal, o turismo é estratégico, não porque o Governo quer, mas porque o nosso 
destino e as nossas empresas são capazes do melhor e a nossa função é dar-lhes as 
melhores condições: novo modelo de promoção apoiado no marketing estratégico, no 
online e na segmentação; novo regime das agências de viagens; novo regime de 
animação turística; novo regime de licenciamento de hotéis e resorts; novos mecanismos 
de financiamento de apoio ao setor; novo papel dos privados; novo Quadro de Referência 
Estratégico Nacional, centrado na requalificação, património, eficiência e sustentabilidade. 
 
 
São muitas mudanças. Mas as mudanças vão no sentido, não do que o Secretário de 
Estado quer, mas sim no do que os empresários querem. É deles a mudança. 
 
 
14 milhões de turistas, 42 milhões de dormidas, dezenas de prémios e menções 
honrosas: ponham os olhos no que estamos a fazer aqui.  
 
 
Uma palavra final para o Secretário Geral da OMT: conhecemo-nos há muito pouco 
tempo, mas percebemos de imediato que tínhamos o mesmo entusiasmo: turismo como 
atividade económica de primeira mas também com enorme peso social e cultural; turismo 
como motor de saída da crise; políticas públicas de turismo no sentido da liberdade.  
 
 
Portugal veio para ficar. Não me cansarei de o dizer. 
 
 
Muito obrigado. 


