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Vereadores do Psd na Câmara de angra

Os vereadores do PSD na Câmara Municipal de Angra do Heroís-

mo, Marcos Couto e Miguel Bezerra, defendem que a postura do 

Governo Regional no processo da radioterapia na Terceira é um 

“insulto” aos terceirenses. Os social-democratas consideram que de 

nada serve contratar uma médica especialista em radioterapia se o 

serviço não vai ser criado.  [05]

Caso da radioterapia é “insulto”

empReSÁRIOS AçORIANOS ApReeNSIvOS
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“O turismo rural açoriano passou de 
uma situação de perspetivas do me-
lhor ano de sempre para um cenário 
desolador”, assegura Gilberto Vieira, 
presidente da Associação Casas Aço-
rianas.
De acordo com o empresário, as pers-
petivas que existiam, em janeiro, no 
que se refere a reservas nas unidades 
de turismo rural da Região, apon-
tavam no sentido de 2020 ser o ano 
mais proveitoso para o setor, mas a 
pandemia da Covid-19 veio contrariar 
esse otimismo.
“Em março, começaram os cancela-
mentos e o mesmo sucedeu nos meses 
seguintes e continua a acontecer. Este 
vai ser um ano muito mau para o turis-
mo rural”, disse ontem ao DI Gilberto 
Vieira.
Apesar do Governo Regional ter cria-
do um programa para apoiar o turis-
mo interno, o presidente das Casas 

Açorianas assegura que essa medida 
não teve grande impacto nas unidades 
que estão localizadas em ilhas como 
São Miguel ou Terceira.
Tendo em conta no turismo o plane-
amento das viagens e as reservas de 
alojamento é efetuado com alguma 
antecedência, Gilberto Vieira confes-
sa que as perspetivas para o próximo 
ano, mesmo para a época alta, não são 
as mais animadoras. 
“Uma vez que diversos países que são 
mercados importantes para o turismo 
rural estão a impor a quarentenas e 
outras medidas que condicionam a re-
alização de viagens para países como 
Portugal, nota-se que as pessoas estão 
a adiar a realização de férias nos Aço-
res”, acrescentou.
Por outro lado, o presidente das Casas 
Açorianas assegurou que não tem co-
nhecimento de casos de unidades de 
turismo rural que estejam a ponderar 

o encerramento, mas admitiu que isso 
possa acontecer caso a crise no setor 
seja muito prolongada sem que os 
empresários tenham acesso a apoios 
específicos para manter a atividade.
As Casas Açorianas - Associação de 
Turismo em Espaço Rural, que agrega 
cerca de meia centena de unidades em 
todas as ilhas, comemora amanhã, 27 
de setembro, o Dia Mundial do Turis-
mo que este ano é dedicado ao tema 
“Turismo e Desenvolvimento Rural”.

Numa nota remetida ao DI, a Casas 
Açorianas refere que “a nossa asso-
ciação assume convictamente que 
o turismo deve ser uma atividade 
económica, cultural, de intransigen-
te defesa do ambiente e socialmente 
responsável, valores que abraçámos 
entusiasticamente desde o início. O 
Dia Mundial do Turismo é assinalado 
como um momento de reflexão e ação 
dentro dos parâmetros anteriormente 
enunciados”.  

Turismo rural  Empresários açorianos começam a temer pelo futuro do setor

crise  Programa de turismo interno não é suficiente para reanimar turismo rural

Turismo rural açoriano espera
mais tempos difíceis em 2021

Empresários açorianos do turismo rural estão apre-
ensivos com as perspetivas para 2021 depois deste 
ano ter sido já considerado perdido.

PersPetivas de melhor ano semPre ficaram goradas


