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Como é do conhecimento público, vários municípios do interior do país foram particularmente
assolados pelos incêndios ocorridos no ano transato, uma catástrofe com um enorme impacto nas
populações, nas empresas e no território.
O Turismo de Portugal está a desenvolver um conjunto de iniciativas que visam recuperar a vida das
pessoas e das empresas que diariamente vivem as consequências diretas e indiretas desta calamidade,
sobretudo no sector do turismo cujo atrativo depende em grande medida das condições do território.
A reconstrução desta região a todos convoca e, no que ao turismo diz respeito, a melhor forma de
ajudar é visitar e ficar: em família, com amigos, mas também em trabalho e negócios.
Apesar dos danos causados à riqueza natural da região, estes municípios oferecem um conjunto de
oportunidades para reuniões, encontros e eventos corporativos, em diferentes espaços, desde a
hotelaria ao património natural e cultural, seja em ambiente rural ou mais citadino.
É por estes motivos que venho convidá-lo a escolher os concelhos do interior do país, mais afetados
pelos incêndios, para realizar as reuniões e encontros da sua empresa - mesmo que sejam de pequena
dimensão – contribuindo, desta forma, para o ressurgimento económico da região.
Para o efeito, o Turismo de Portugal coloca ao seu dispor uma série de facilidades, entre elas, um apoio
financeiro, conforme a matriz em anexo, e os serviços de uma equipa especializada no segmento dos
congressos e eventos corporativos,1 que o pode ajudar a conhecer a oferta turística da região e a
prestar-lhe os esclarecimentos adicionais que forem necessários.
Conto consigo para que juntos possamos reforçar esta onda solidária em prol da recuperação desta
região. Aproveito também para lhe apresentar os votos de um Feliz Ano Novo.
Aceite os meus melhores cumprimentos,

Luís Araújo
Presidente
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Contactos da equipa:
Joaquim Pires: joaquim.pires@turismodeportugal.pt
Mariana Manso: mariana.manso@turismodeportugal.pt
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MATRIZ DE APOIO FINANCEIRO A CONGRESSOS E EVENTOS
CONCELHOS AFETADOS PELOS INCÊNDIOS DE 2017

CRITÉRIO BASE

MAJORAÇÃO

15 a 299 bednights

Projetos que ocorram durante o
inverno IATA

22€/bednight

+ 25% sobre o valor do critério base

