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Projeto “Descubra a Madeira” 
inverte tendência de queda 
nos hóspedes nacionais
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A Associação de Promoção da Madeira 
(AP), em parceria com a Associação Portu-
guesa das Agências de Viagens e Turismo 
(APAVT), apresentou um programa de 
e-learning dirigido aos agentes de viagens 
nacionais, com a designação de Madeira 
Specialist.

Com o objetivo de dotar os agentes de 
viagens portugueses de novos argumentos 
de venda sobre o destino Madeira, alinha-
dos com a estratégia que tem vindo a ser 
defi nida desde 2016, a AP vai disponibili-
zar uma plataforma de e-learning aos asso-
ciados da APAVT.

Esta plataforma apresenta conteúdos 
divididos em quatro módulos, que cor-
respondem a quatro cursos. O módulo 
principal, designado “Destino Madeira”, 
oferece informação geral sobre o arquipé-
lago e permite uma abordagem transver-
sal ao destino. Os restantes módulos são 
dedicados aos eixos de comunicação que 
a AP tem vindo a utilizar: mar, natureza 
e lifestyle. Aqui será possível aprofundar o 
conhecimento em cada uma das temáticas.

Adicionalmente, foram ainda desenvol-
vidas cinco especialidades, que são módu-
los mais reduzidos, mas com informação 
muito específi ca sobre: Percursos a Pé, 
Eventos, Floresta Laurissilva, Porto Santo 
e Golfe, que vão de encontro a alguns ni-
chos de mercado.

A conclusão do curso será recompensada 
através de um sistema de premiação para os 
melhores e mais rápidos formandos. Desta 
forma, para os cem mais rápidos estão re-
servados cabazes recheados de sabores da 
Madeira, nomeadamente vinho Madeira e 
bolo de mel, por exemplo. Para o melhor 
e mais rápido formando está reservado o 
Grande Prémio que será uma “viagem 5 
estrelas” a Porto Santo, para duas pessoas, 
durante sete dias com direito a várias ex-
periências.

Hóspedes e dormidas retomam 
crescimento

“Este é um projeto muito importante 
para a AP, pois vem completar um conjun-
to de ações que temos vindo a desenvolver, 
especifi camente para o mercado nacional”, 
referiu Roberto Santa Clara, diretor exe-
cutivo da Associação de Promoção da Ma-
deira. E sublinhou ainda que “em maio/ 
junho de 2015, o número de hóspedes 
oriundos do mercado nacional vinha a 
decrescer há já vários meses, assumindo já 
uma situação preocupante e, em parceria 
com a APAVT, lançámos, em janeiro de 
2016, o projeto “Descubra a Madeira” que 
se veio a revelar uma aposta ganha, sendo 
que, em 2017, encerramos um ano com 
crescimentos tanto a nível de hóspedes (+ 
4%) como dormidas (+ 3%), tendência 
que se mantém durante o corrente ano”. 

Já Pedro Costa Ferreira, presidente da 
APAVT, afi rmou que “por ser no âmbito 
da formação, por dizer respeito ao desti-
no turístico “Madeira”, e por representar 
uma excelente oportunidade de colabora-
ção com a academia, desenvolvemos este 
projeto de alma e coração, estando certo 
que, através desta ferramenta, os agentes 
de viagens portugueses atualizarão os co-
nhecimentos sobre a Madeira, facto que 
certamente contribuirá para o crescimen-

to das vendas deste fantástico destino tu-
rístico”. 

A Escola Superior de Hotelaria e Turismo 
do Estoril (ESHTE) será a entidade que irá 
administrar o processo formativo do projeto, 
fi cando com a responsabilidade de aferir o 
percurso formativo dos formandos, a avalia-
ção e respetiva emissão, assim como o envio 
dos certifi cados de conclusão dos cursos cons-
tantes da plataforma. A coordenação opera-
cional será feita entre esta ent idade e a AP.

ATUALIDADE

SEXTA-FEIRA, 6 DE JULHO 2018  11

Dívida pública portuguesa atinge novo recorde
A dívida pública nacional voltou a aumentar no passado mês de maio, para 250,3 mil milhões 
de euros. Relativamente a abril, verifi cou-se um agravamento de cerca de 300 milhões de 
euros e foi atingido um novo máximo histórico. Em termos homólogos também houve um 
aumento, de acordo com dados do Banco de Portugal. Ainda assim, o Governo continua a 
dizer que, no fi nal do ano, haverá uma diminuição da dívida pública nacional. 

Portugal foi único país da UE em que o desemprego aumentou
A taxa de desemprego portuguesa foi a única da União Europeia a apresentar uma subida em 
maio, de 7,2%, para 7,3%, em termos mensais, segundo o Eurostat. A taxa de desemprego da 
Zona Euro e da União Europeia estabilizou, no período em análise. Alguns países assistiram 
mesmo a uma nova quebra na referida taxa, sendo que Portugal foi a exceção, já que houve 
um aumento. Os números ainda têm de ser confi rmados pelo INE. 
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O protocolo que estabelece a parceria entre a Associação de Promoção da Madeira foi assinado 
no evento de lançamento do projeto, em Lisboa, pelos representantes das entidades signatárias, 
nomeadamente Pedro Costa Ferreira, da APAVT, e Pedro Moita, da ESHTE e Roberto Santa Clara, 
da AP.
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