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Observatório monitoriza
turismo na região Centro
Sistema O novo serviço "vem preencher uma lacuna" na análise
dos indicadores turísticos nos ioo municípios da Turismo do Centro
Crescimento
A Turismo Centro
de Portugal abrange
100 municípios e tem
registado um intenso
crescimento da procura
interna e externa,
segundo dados do
Instituto Nacional de
Estatística
O Observatório foi desenvolvido com o apoio
técnico e científico do
Instituto Politécnico de
Leiria. 4
Sistema vai aferir actividade turística da região e de todos os seus agentes turísticos
A Rirismo Centro de Portugal evidentes nos indicadores esvai lançar um Observatório de tatísticos disponíveis. Mas senTurismo, destinado a "moni- timos a necessidade de ir mais
torizar de forma permanente" além", explica Pedro Machado,
o impacto do turismo na re- presidente da entidade regiogião, sobretudo nas vertentes nal, com sede em Aveiro.
económicas, sociais, culturais
O sistema integra outros ine ambientais. O novo serviço dicadores específicos para ga"vem preencher uma lacuna" rantir uma aferição adequada
na análise dos indicadores tu- da actividade turística da rerísticos da região Centro. "A gião e de todos os seus agentes
nossa região está a atingir ní- turísticos: empresas, autarveis inéditos de crescimento quias, comunidades intermuna procura turística, na casa nicipais, população local e tudos dois dígitos, que são bem ristas e visitantes.

Numa primeira fase, a partir
desta semana, será realizada
uma avaliação exaustiva da
atractividade dos recursos turísticos existentes nos 100 concelhos representados pela Turismo do Centro. Em seguida,
com o apoio activo das autarquias, serão efectuados inquéritos periódicos a todos os
agentes do sector.
O resultado mais prático,
avança a Turismo do Centro,
será a produção de relatórios
mensais, semestrais e anuais,

que servirão de orientação
para uma gestão de qualidade,
baseada no conhecimento, de
todos agentes turísticos da região.
"Este Observatório vai contribuir decisivamente para o
conhecimento integrado do
sector do turismo na região
Centro. Será seguramente de
grande utilidade para todos os
intervenientes nesta actividade, desde empresas e empresários a autarquias", garante Pedro Machado.
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Director Adriano Callé Lucas

Região ajuda
Bosch a crescer
em Portugal

Planalto procura
PME para investir
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Aveiro na frente da
lista dos projectos
empresariais
apoiados por
fundos europeus
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Turismo do Centro
cria Observatório
para monitorizar
dados do sector
Página 7

Só três cãmaras
cobram taxa
turística
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Director-geral do "primeiro surch fund" em Portugal está a fazer um roteiro pelo país em
busca de uma empresa onde poderão ser investidos até 20 milhões de euros Página 4 e 5
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