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Ao longo dos últimos 

anos, Portugal 

tem arrecadado 

inúmeros prémios 

– de referência 

internacional - na área do 

Turismo; os World Travel Awards 

(WTA), conhecidos com os 

óscares do turismo, são apenas 

um (mas merecidíssimo) exemplo 

do sucesso deste nosso pequeno 

– mas grande – país à beira-mar 

plantado.     

Na edição dos WTA de 2016, 

Portugal foi premiado em 23 

categorias. Ganhou praticamente 

mais do que o dobro dos 

E o  Óscar vai para...
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Opinião

prémios arrecadados no ano 

anterior. É tempo de festa. O 

reconhecimento é óbvio e, ainda 

melhor, é sustentado. Portugal 

conquistou o seu lugar na 

história. 

Mas ninguém celebra. Pelo 

contrário, escreve-se, fala-se e 

discute-se o que terá corrido 

mal aos outros para justifi car o 

inesperado e quase injustifi cado 

êxito de Portugal; que Portugal 

tirou aos seus para dar aos 

outros; que tudo isto é sol de 

pouca dura. Com as devidas e 

óbvias adaptações, tudo isto é 

comparável ao sentimento de 

alguns com a inesperada vitória 

da seleção nacional no Euro 2016: 

não merecíamos, não jogámos 

nada e os que perderam é que são 

bons.

Precisamos de deixar de nos 

queixar. Precisamos de nos focar 

no que é bom. Realmente bom. E 

para todos.  

Ganhar prémios não é uma 

tragédia. É uma vitória nacional. 

De todos nós. E como o turismo 

não vive só de hotéis, resorts 

ou alojamentos, os prémios são 

também para as pessoas, do 

acolhimento que prestam, da 

simpatia que têm, da qualidade 

do que fazem.  

O mérito é nosso e não dos 

outros que falharam. 

O setor do Turismo penou para 

chegar onde chegou, adaptou-se 

jurídica e fi scalmente ao mundo 

moderno e competitivo; e, ainda 

que o contexto internacional 

tenha contribuído e favorecido as 

nossas valências, a verdade é que 

o trabalho foi feito - e muito bem 

feito. 

E os louros, os prémios, os 

elogios e as recomendações 

chegam, ano após ano. É tempo 

de aceitar que o turismo está para 

fi car, é um player fundamental no 

nosso crescimento e dinamismo. 

Vire-se agora a página.
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