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Discurso de tomada de posse 

TURISMO DE LISBOA, 03 DEZEMBRO 2021 

 

Agradecimentos  

Caros associados, caros amigos, 

É uma honra e um privilégio estar aqui hoje para assumir a 

presidência desta grande associação. 

Se Lisboa teve nos últimos anos um desenvolvimento turístico 

extraordinário foi graças ao incomparável trabalho dos 840 

associados que compõem a ATL e a sua direção, da qual hoje 

assumo a Presidência.  

E faço-o com um grande respeito e uma grande admiração 

pela energia e pelo dinamismo que os associados trouxeram 

para a região.  

 

Mensagem 1: a importância do Turismo para Lisboa 

Quero trabalhar com todos vós, com humildade e com toda a 

dedicação.  

Para juntos transformarmos Lisboa numa referência do turismo 

internacional.  

Numa grande marca turística e cultural.  
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E quando construímos uma marca forte ela tem um impacto 

que vai muito além da economia, da criação de riqueza e de 

emprego.  

Tem um impacto na nossa forma de ver e de sentir o mundo.  

O Turismo foi um ponto de partida para transformar a região 

num lugar mais cosmopolita, mais aberto, mais dinâmico.  

E por isso, quem nos visita não é apenas um espetador da 

nossa forma de vida.  

Contribui também para a moldar.  

Partilha a sua cultura, a sua língua, os seus costumes.  

Conversa, questiona e vive a região com os seus habitantes.  

E esse espírito que se cria, essa partilha, esse cruzamento de 

culturas e pessoas é para mim o valor mais importante do 

turismo.  

Porque transforma a sociedade, transforma as mentalidades, 

transforma os comportamentos.    

Às vezes pensamos que para conhecer o mundo é preciso sair 

do país e viajar.  

E é verdade.  
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Eu próprio fui um viajante e senti o valor de ir ao encontro de 

outras gentes e culturas.  

Mas essa não é a única maneira de nos abrirmos aos outros. 

Também podemos trazer o mundo até nós.  

E essa é para mim a missão da ATL: trazer o mundo a Lisboa.  

Hoje, a região deixou de ser apenas um local de visita ou de 

passagem.  

Lisboa é agora um lugar para ficar, 

Para viver, 

Para trabalhar, 

Para criar família, 

Para inovar e desenvolver novos negócios, novos projetos 

culturais, sociais e científicos, 

Para deixar um contributo. Uma marca. 

E por isso a minha visão para o futuro do turismo é uma visão 

complementar ao admirável trabalho que foi realizado pela ATL 

nos últimos anos, e que quero felicitar e valorizar.  

Mas é também uma visão que procura responder a novos 

desafios e estabelecer novas prioridades.  
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Mensagem 2: visão e desafios   

É a visão de um Turismo que abraça a alma local e não se 

sobrepõem a ela.  

De um turismo que se faz com os lisboetas e que coloca as 

populações locais como as principais beneficiárias.  

É a visão de um turismo mais verde, mais responsável, mais 

sustentável.  

De um turismo que se faz protegendo o que é local e 

valorizando o que nos é único: a alma e o património da região 

de Lisboa.  

É nesses alicerces que devemos construir o futuro do setor.  

E se hoje renovamos a confiança nesse futuro promissor, 

sabemos também que enfrentamos desafios complexos que 

vão exigir toda a nossa dedicação.  

Se nos últimos anos Lisboa beneficiou de um forte crescimento 

da procura e de um investimento estrangeiro sem precedentes, 

o panorama nacional e internacional sofreu grandes mudanças 

nos últimos 2 anos.   

Á crise pandémica juntamos a crise energética que ameaça as 

cadeias de abastecimento e a estabilidade dos preços.  
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A forte escassez de mão-de-obra é mais um obstáculo que põe 

em causa uma retoma sólida e consistente.  

E agora, vivemos de novo sobe a ameaça de novas restrições, 

novas barreiras que afetam em primeiro lugar o setor do 

turismo.  

O turismo não pode parar. A economia não pode parar. Lisboa 

não pode parar.  

Hoje quase 20% da riqueza da região vem direta ou 

indiretamente do turismo.  

Não podemos permitir que a pandemia nos obrigue a volta 

atrás outra vez.  

 

Mensagem 3: medidas e propostas 

Temos de apostar em planeamento, em antecipação, em 

prevenção. 

Em medidas de segurança que sejam compatíveis com a 

utilização dos espaços e dos serviços em segurança.  

É por isso que abrimos o maior centro de vacinação do país.  

É por isso que continuamos a apoiar os testes gratuitos.  
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É por isso que queremos reforçar o apoio aos empresários e 

aos comerciantes.   

Com o programa Recupera + vamos trazer um apoio financeiro 

direto para todos os que queiram reabrir os seus negócios 

destruídos pela pandemia.  

E queremos que o façam com criatividade e com inovação. 

Porque este não é apenas um tempo de recuperar. É uma 

oportunidade de renovar.  

E para que essa renovação seja possível, temos de nos focar 

nos desafios estratégicos para o Turismo de Lisboa.  

o aumentar a nossa capacidade aeroportuária para 

acompanhar o crescimento da região, 

o atrair as melhores marcas hoteleiras internacionais para 

Lisboa e criar novos espaços de eventos,  

o trazer mais trabalhadores para cidade e apoiar a formação 

o promover a sustentabilidade e implementar um novo 

plano de gestão de resíduos 

o apostar na cultura para trazer novos públicos a Lisboa e 

dinamizar as regiões onde o turismo hoje não chega.  

Estas são algumas das prioridades para este mandato que hoje 

se inicia e que respondem às grandes preocupações do setor. 
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Conclusão: apelo à união 

São desafios que nenhum de nós poderá enfrentar sozinho.  

E é por isso, caros associados e amigos, que o papel da ATL no 

desenvolvimento desta região é hoje mais importante do que 

nunca.  

Porque só juntando todas as áreas do setor temos o poder de 

ultrapassar os obstáculos e concretizar o nosso potencial 

enquanto destino turístico,  

enquanto motor de crescimento,  

enquanto alavanca para a transformação.   

E por isso hoje me comprometo convosco.  

Quero ouvir, compreender e colaborar com cada um de vós 

para juntos encontrarmos novas soluções que recuperem, mas 

sobretudo quer renovem a região.  

Conto convosco e com a vossa dedicação para trazer esta nova 

energia para o Turismo de Lisboa.  

Muito obrigado 


