Voto n.º 121/XIV
De Congratulação pelo reconhecimento internacional ao setor do Turismo em Portugal

Portugal tem vindo a registar nos últimos anos um crescimento sustentado da atividade turística,
alcançando máximos históricos em vários indicadores de procura. E esse crescimento tem
acontecido durante todo o ano e ao longo de todo o território, contribuindo, deste modo, também
para a coesão territorial. Simultaneamente Portugal tem sido objeto de diversos reconhecimentos
internacionais de prestígio mundial.
O desempenho do turismo português e os resultados alcançados decorrem da ação de empresas,
entidades e trabalhadores, no quadro de uma estratégia consensualizada para o turismo nacional – a
Estratégia Turismo 2027 - que tem vindo a ser implementada pelos vários atores públicos e privados.
Recentemente, no passado dia 28 de novembro, Portugal foi eleito, pela terceira vez consecutiva, o
melhor destino turístico do mundo na Gala dos World Travel Awards. Também pela terceira vez
consecutiva, o Turismo de Portugal foi eleito como “Melhor Organismo Oficial de Turismo do
Mundo”. Ainda nesta ocasião importa enaltecer os territórios/destinos regionais distinguidos:
Madeira, Melhor Destino Insular (pela quinta vez consecutiva); Lisboa, Melhor Destino City Break;
Passadiços do Paiva, Melhor Atração Turística no segmento ‘aventura’. Foram ainda objeto de
reconhecimento empresas e empreendimentos turísticos, cuja distinção importa também assinalar.
Na passada semana, os Açores foram distinguidos como a 1ª Região do País certificada como Destino
Turístico Sustentável, e o 1º e único arquipélago do mundo com esta certificação, concedida pelo
Conselho Global de Turismo Sustentável, organismo internacional de acreditação para a certificação
de turismo sustentável.
Assim, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, congratula os Governos Nacional e
Regionais, as Autarquias, as Empresas e instituições que, direta ou indiretamente, atuam na área do
turismo, bem como, a todas e todos que, coletivamente, dão o seu contributo para que Portugal seja
considerado o melhor destino turístico do mundo.
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