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ESTRATÉGIA A entidade Tu-
rismo Centro de Portugal vai
lançar o Observatório de Tu-
rismo do Centro, um  meca-
nismo inovador com o objec-
tivo de monitorizar de forma
permanente todos os aspectos
relacionados com o turismo na
região, em especial os seus im-
pactos económicos, sociais,
culturais e ambientais.

Desenvolvido com o apoio
técnico e científico do Instituto
Politécnico de Leira (IPL), o
Observatório de Turismo do
Centro é um Sistema de Mo-
nitorização da Actividade Tu-
rística (SMAT) que cumpre, na
íntegra, os requisitos preconi-
zados pela União Europeia
através do 'European Tourism
Indicators System' (ETIS).

Além disso, integra outros in-
dicadores específicos para ga-
rantir uma aferição da activi-
dade turística da região Centro
e de todos os seus agentes tu-
rísticos: empresas, autarquias,
comunidades intermunicipais,
população local e turistas/vi-
sitantes. 

Numa primeira fase, a partir
da próxima semana, será rea-
lizada uma avaliação da atrac-
tividade dos recursos turísticos
existentes nos 100 concelhos
do Centro. Em seguida, com o
apoio das autarquias, serão
efectuados inquéritos periódi-
cos a todos os agentes do sec-

tor.  O resultado mais prático
será a produção de relatórios
mensais, semestrais e anuais,
que servirão de orientação
para o conhecimento de todos
agentes turísticos da região.  

“O Observatório de Turismo
do Centro vem preencher uma
lacuna com que nos depara-
mos na análise dos indicadores
turísticos do Centro de Portu-
gal. A nossa região está atingir
níveis inéditos de crescimento
na procura turística, na casa
dos dois dígitos, que são bem
evidentes nos indicadores es-
tatísticos disponíveis. Mas sen-
timos a necessidade de ir mais
além. Assim, com o apoio téc-
nico do Instituto Politécnico de
Leiria, criámos este instru-
mento de monitorização regio-
nal, que nos vai permitir, de
forma mais exaustiva e com-
pleta, traçar um quadro, per-
manentemente actualizado, da
actividade turística da região
Centro de Portugal”, explicou
Pedro Machado, presidente da
entidade Turismo Centro de
Portugal.

“O conhecimento é cada vez
mais um factor crítico de su-
cesso na gestão sustentável e
competitiva dos destinos tu-
rísticos e este é um contributo
que esperamos que seja im-
portante nesse sentido”, acres-
centou o presidente da Tu-
rismo Centro de Portugal.  |

Turismo do Centro 
lança Observatório para 
conhecer melhor a região
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Empresário leiriense morreu na quarta-feira à noite, na sequência de a viatura que conduzia ter sido
abalroada por comboio, na Carreira, Leiria. José da Silva, de 56 anos, residia na Ponte da Pedra Pág. 7
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Entre hoje e o dia 4 de Junho, o areal da Nazaré vai receber dezenas de jogos de futebol de praia a contar para a Euro 
Winners Cup, uma espécie de 'Liga dos Campeões' da modalidade. Duas equipas da região vão entrar em ‘campo’   Pág. 15

HOMEM MORRE EM
PASSAGEM DE NÍVEL 

‘Liga dosi
Campeões’i

no areali
ida Nazaréi

Fundador Adriano Lucas (1925-2011)  | Director Adriano Callé Lucas DIÁRIO N.º 5.704 26 DE MAIO DE 2017 SEXTA-FEIRA | 0,65 €

Sarau da Cercilei 
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atletas em Leiria P3
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