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Hoje é o Dia Mundial do Turismo   

Pela primeira vez o número de dormidas no mês de 
Agosto quase que atinge o meio milhão, de acordo com as 
estimativas do SREA divulgadas ontem.

Com efeito, segundo o Indicador de Turismo-Açores (IT) 
as dormidas na Hotelaria Tradicional, no Turismo no Espa-
ço Rural e no Alojamento Local durante o mês de Agosto de 
2019 terão sido aproximadamente 442 mil. 

Apenas a 14 de Outubro se saberão os números oficiais, 
mas a estimativa aponta para a ultrapassagem dos 400 mil 
e a caminho do meio milhão.

Os gráficos do SREA apresentam o número de dormi-
das registadas (em milhares) nos meses de Junho, Julho e 
Agosto de 2019, e respectivos meses homólogos, nos diver-
sos tipos de alojamento turístico.

O IT de Agosto de 2019 estima uma manutenção da ten-
dência de crescimento do número de dormidas verificada 
em meses anteriores. 

Açores perto do recorde de meio milhão 
de dormidas em Agosto

Hoje comemora-se o Dia Mundial do Turismo, que vai ser assinalado um pouco por toda a parte, nomeadamente 
em S. Miguel, com uma conferência no Nonagon, na Lagoa. Um dia especialmente importante para os Açores, 
uma vez que está a transformar este sector como um dos mais importantes da sua economia, o único que neste 
momento cresce acentuadamente na Região, pelo que toda a reflexão é necessária, numa altura em que, a nível 

mundial, o sector começa a abrandar.

Casas Açorianas oferecem estadia de duas 
noites para duas pessoas 

“Turismo deve ser uma activida-
de económica, cultural e socialmente 
responsável. Esse é um dado adqui-
rido pelo menos desde que, em 1970, 
precisamente a 27 de Setembro, foi 
lançada a primeira carta de activi-
dade e responsabilidade no sector”, 
afirma o responsável pelas Casas 
Açorianas - Associação de Turismo 
em Espaço Rural.

“De igual modo, isso mesmo está 
plasmado nos objectivos de desenvol-
vimento sustentável das Nações Uni-
das, até hoje.  A responsabilidade de 
cumprir esses objectivos é contínua 
e adaptada a novos factores que vão 
surgindo”, acrescenta Gilberto Vieira.

Numa nota enviada ao nosso jor-
nal, as Casas Açorianas defendem 
que o “o Dia Mundial do Turismo é 
assinalado como um momento de re-
flexão e acção dentro dos parâmetros 
anteriormente enunciados. Este ano, 
o tema escolhido para as comemora-
ções da efeméride vai de encontro a 
esse desiderato: Turismo e Emprego: 
Um Futuro Melhor Para Todos”. 

Dentro das suas características es-
pecificas e da sua dimensão, as uni-
dades associadas das Casas Açorianas 
– Associação de turismo em Espaço 
Rural “sempre se preocuparam com 
a relação de trabalho com os seus co-
laboradores, desde a formação à re-
muneração justa por esse contributo 

essencial para o êxito junto dos seus 
clientes”.

“Por outro lado, é óbvio que a Or-
ganização Mundial de Turismo se 
preocupa com imensos temas relacio-
nados com a actividade que não estão 
plasmados no assunto escolhido ano 
após ano, para as comemorações do 

Dia Mundial. Curiosamente, a prin-
cipal preocupação da OMT a nível 
global tem sido a sustentabilidade, 
uma área que desde sempre é muita 
cara aos associados das Casas Açoria-
nas”, acrescenta a referida nota.

“Aproveitamos para nos congratu-
larmos com a iniciativa do Governo 

Regional dos Açores e da Confede-
ração do Turismo de Portugal para, 
no âmbito das comemorações do Dia 
Mundial do Turismo 2019, centradas, 
a nível nacional, este ano, nos Açores, 
realizarem a conferência “Turismo 
Sustentável: um Legado Para o Futu-
ro”, porque essa preocupação global 
também já é o principal problema 
com que os Açores se começam a de-
bater, com tão pouca história de acti-
vidade turística. Achamos que é um 
evento muito importante, no qual a 
nossa associação participará e levará 
algumas ideias para debate”, afirma 
Gilberto Vieira. 

Neste Dia Mundial de Turismo, 
as Casas Açorianas têm um “mimo” 
para oferecer. 

“Trata-se de uma estadia de duas 
noites para duas pessoas numa das 
unidades nossas associadas, na ilha 
escolhida pelo contemplado, num 
sorteio promovido por esta Associa-
ção.  Para se habilitarem a esta oferta 
só têm de:

 1) Seguir o instagram @casasaco-
rianas e fazer “gosto” nesta publica-
ção;

2) Colocar “like” na página de Fa-
cebook das Casas Açorianas e fazer 
“gosto” nesta publicação;

3) Deixar uma mensagem alusiva 
ao Turismo Rural nos Açores no Ins-
tagram ou Facebook”.


