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------------- Intervenção proferida pela Deputada Aida Santos, no dia 25 de Novembro de 2009 
 

Senhor Presidente da Assembleia 
Senhoras e Senhores Deputados 
Senhor Presidente 
Senhoras e Senhores Membros do 
Governo 
 
 
 
 
 O turismo pauta-se por ser nas sociedades modernas 

uma forte alavanca de impulsionamento da economia. 

Tem sido assim desde o século XX e não há razão para 

pensar que será diferente neste século. Cada vez mais, este 

sector tem contribuído para o bem-estar das comunidades 

e dos países, ao mesmo tempo que tem servido de 

barómetro às oscilações das economias em momentos de 

crise, tal como acontece nesta fase. 

 

Estudos recentes, comprovam uma certa retracção na 

procura de destinos consequência da conjuntura que agora 

atravessamos, no entanto será sem dúvida dos primeiros 
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sectores a recuperar e a dar sinais de retoma, quando 

chegar a ocasião. 

 

São vários os tipos de turismo, que actualmente estão na 

ordem do dia, mas sem sombra de dúvida que o público-

alvo desses destinos está perfeitamente demarcado, sendo 

o sector sénior o que mais viaja e mais desfruta das 

oportunidades dadas pelos operadores turísticos - o 

chamado turista DINK. 

 

Por vezes, nem sempre o exotismo tem sido o factor mais 

apelativo, embora continue a ser o mais importante. 

Hoje em dia, tem -se tendência a privilegiar cada vez 

mais a segurança, a tranquilidade, a simpatia de quem 

nos acolhe e o contacto estreito com a natureza.  

Afinal o que os Açores podem oferecer. 

 

Mas pergunto e porque razão os Açores continuam a ser 

um destino pouco apetecível, já que obedecem a 

determinados pressupostos considerados por todos como 

os óptimos em qualquer destino? 
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Porque razão os Açores continuam perfeitamente 

desconhecidos até para muito dos portugueses do 

continente? 

 Porque razão, continuam os Açores desconhecidos 

até para os próprios açorianos? 

Será que, as políticas seguidas até agora, tem sido as 

mais correctas? 

Que novos desafios se levantam ao turismo nos 

Açores? 

 São questões que nos devem preocupar e fazer 

reflectir. 

 

 Num estudo realizado tendo por amostragem o ano de 

2005, da autoria de Isabel Monjardino, intitulado 

“Indicadores de Sustentabilidade do Turismo nos Açores; 

o papel das opiniões e da atitude dos residentes face ao 

Turismo nos Açores” são apresentados dados muito 

interessantes e que podem de alguma forma ajudar a 

reflectir que tipo de turismo temos e que tipo de 

turismo desejamos, saliente-se que ambas as equações 

não são incompatíveis, mas pelo contrário 

complementares. 
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 Assim, “grosso modo” a autora chegou a pertinentes 

conclusões, nomeadamente acerca da forma como 

interagem os residentes com os turistas, salientando que é 

preocupação dos açorianos que os turistas possam 

beneficiar das belezas naturais e arquitectónicas das suas 

ilhas e acima de tudo que gastem dinheiro. Pelo contrário, 

não interessam aos açorianos os turistas que não respeitem 

o ambiente, que tenham uma ideia negativa do destino ou 

que não gastem dinheiro. 

 

Senhor Presidente da Assembleia 
Senhoras e Senhores Deputados 
Senhor Presidente 
Senhoras e Senhores Membros do 

Governo 

 

 

 Os açorianos, ao contrário do que se possa imaginar, 

sabem perfeitamente que tipo de turismo querem, que tipo 

de turista desejam e não é certamente os turistas que nos 

têm visitado, pois esses pouco gastam e menos 

aproveitam. 
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 O turista do saco de plástico e da sandes é o turista 

que já não se vê muito pela Europa e menos ainda em 

outros destinos. O turista apreciador de Arte, de 

Gastronomia da Natureza e dos pequenos prazeres da 

vida é o turista por excelência para os Açores. 

 

 A mesma autora conclui que os açorianos ainda não 

têm muito contacto com o turista e não se sentem por eles 

ameaçados e afirma que, e passo a citar: “Estamos 

definitivamente, face a um destino cuja capacidade de 

carga está longe de ser atingida” 

 

  Mais interessante ainda é o desconhecimento dos 

açorianos sobre a relação de controlo que a Região tem 

sobre os processos de desenvolvimento do Turismo, 

levando-nos a concluir que ainda estamos muito atrasados 

acerca da informação prestada a nível interno e, em 

particular, sobre as vantagens ou desvantagens de os 

organismos responsáveis controlarem esta actividade.  

 

 Para a maioria das pessoas esta situação é 

praticamente desconhecida o que pode levar a que não se 
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entenda devidamente as vantagens de novos fluxos 

turísticos. 

 

 Os açorianos querem e desejam um aumento do turismo 

na Região desde que isso não ponha em causa a segurança 

e o equilíbrio ambiental. 

 

 Caso para dizer que desejamos turismo quanto baste, 

mas procurando novos mercados para o destino Açores 

que este não passa pelo mercado nórdico, única e 

exclusivamente.  

 

 Está na altura de se envidarem novos esforços para 

conquistar novos mercados, mas certamente que não será 

através da redução do investimento no Turismo ao nível 

do Plano que tal se irá conseguir. 

 

 No plano para 2010, o investimento na área do 

Turismo sofre um decréscimo de 19,95%. 

Num momento em que nos Açores, e no mês de Setembro, 

as dormidas registaram um decréscimo de 14,5%. 
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É importante referir que em 2009, nos mesmos 

estabelecimentos, registou-se uma variação negativa de 

dormidas em 9,4%.  

 

 Esta situação leva-me a questionar o que se pretende 

efectivamente para o Turismo nos Açores e para os 

Açores. O Turismo é ou não uma aposta de 

desenvolvimento para o Governo Regional? 

 

 Vamos continuar a apostar numa sazonalidade que é 

apontada por todos como bastante negativa e prejudicial à 

maioria das ilhas? 

 Vamos continuar a apostar no aumento do número de 

camas, quando tudo indica que o número de dormidas 

baixou? 

 Vamos continuar a apostar no turista pouco 

endinheirado e sem poder de compra, logo sem capacidade 

de revitalizar o nosso tecido empresarial, ao nível do 

comércio tradicional? 

 

Ou, pelo contrário, vamos procurar afinal de conta ir 

ao encontro do interesse dos açorianos procurando 
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melhorar a Oferta Turística; criação de outros serviços de 

animação turística, melhoria dos transportes e dos seus 

preços, basta pensar numa família que deseje passar uma 

semana de férias nos Açores, em quanto isso não importa 

em passagens, alojamento, alimentação e para quê se 

depois o manancial de experiências positivas que recebem 

fica aquém das expectativas e o aumento da qualidade e da 

formação dos profissionais do ramo da restauração e 

similares que fica muito abaixo do espectável. 

 

 A opção de investimento na área do Turismo que o 

plano para 2010 revela é um sinal completamente errado 

para o sector privado. 

A consolidação do sector do Turismo exige que a Região 

trace um rumo claro que o plano e orçamento para 2010 

não revela. 

 

Disse 


