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Agência Regional de Promoção 
Turística do Centro toma posse
111 Os novos órgãos sociais 

da Agência Regional de Promo-
ção Turística Centro de Portugal 
(ARPTC) tomaram posse segun-
da-feira, numa cerimónia que 
decorreu no Montebelo Viseu 
Congress Hotel. A ARPTC é uma 
entidade público-privada, sem 
fi ns lucrativos, que se destina à 
promoção externa do território 
do Centro de Portugal.

As eleições para o triénio 2022-
24 decorreram a 7 de dezembro 
e reconduziram, por unanimi-
dade, Pedro Machado na lide-
rança da Agência. Como vice-
presidente continua igualmente 
Jorge Loureiro, enquanto Luís 
Veiga preside à Assembleia-Ge-
ral e Paulo Romão ao Conselho 
Fiscal.

Na ocasião, Pedro Machado 
destacou a importância que a 
ARPTC tem desempenhado na 
evolução turística da região. “A 
ARPTC é um veículo privilegiado 
que potencia o Centro de Portu-
gal, nas suas múltiplas facetas, 
além-fronteiras. Desempenha 
um trabalho crucial para a in-
ternacionalização das empre-
sas de turismo, ajudando-as a 
apostar em novos mercados”, 
sublinhou, elencando em segui-
da os principais desafi os que os 
próximos anos colocam à ativi-
dade turística na região Centro 
de Portugal.

Restaurar confi ança 
dos viajantes

“Temos vários desafios nos 
próximos anos. O primeiro é 
restaurar a confi ança dos viajan-
tes. Felizmente, a região reúne 
todas as condições para que isso 
aconteça. Em segundo lugar, 
não podemos descurar o mer-
cado nacional, responsável pe-

los bons resultados que temos 
conseguido em altura de pan-
demia. Depois, temos o desafi o 
de recuperar o fluxo turístico 
internacional. Para isso, vamos 
propor ao Turismo de Portugal 
a revisão da contratualização da 
promoção externa”, adiantou.

Aumentar o número 
de dormidas

“O quarto desafio”, conti-
nuou, “é aumentar o número 
de dormidas e as receitas em 
todo o território. A esse nível, 
as Agências de Promoção Tu-
rística devem ser o agregador 
da promoção internacional dos 
territórios. Em quinto lugar, 
temos de enfrentar a escassez 
de mão de obra. O país vai ter 
necessariamente de recrutar a 
nível externo, de preferência em 
países que tenham afinidades 
connosco. A sexta prioridade é 
apostar na sustentabilidade do 
território e das suas comunida-
des. O sétimo desafi o é, em con-
junto com as entidades ofi ciais, 
aumentar o investimento públi-
co no território. A região Centro 
de Portugal ainda se debate com 
difi culdades a nível da mobili-
dade, como a transformação da 
IP3 em autoestrada, a conclusão 
do IC6, a ligação Castelo Branco-
Cáceres e a ferrovia”, concluiu.

Antes, o novo presidente da 
Assembleia Geral, Luís Veiga, 
recordou o percurso de cresci-
mento de notoriedade da região 
e apelou para uma discrimina-
ção positiva. “Hoje, a região Cen-
tro de Portugal já é conhecida 
e identificada por todos, mas 
ainda é subalternizada pelas au-
toridades. Representamos um 
terço do país e merecemos mais 
reconhecimento”, disse.
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RDireção
Presidente - Pedro Machado 
(Entidade Regional de Turismo 
do Centro de Portugal)
Vice-presidente - Jorge Loureiro 
(AHRESP)
Vogais - José Arimateia Antunes 
(Empreendimentos Turísticos 
M o n t e b e l o ) ;  A l e x a n d r e 
Marto Pereira (Fátima Hotels 
Group); Vítor Jorge Paiva Leal 
(Termalistur); José Francisco Rolo 
(ADIRAM); Cristina Durães (Hotel 
Moliceiro); Luís Miguel Sousinha 
(Hotel Maré); Maria Salomé 
Costa (Urbanskull Lda); Vítor 
Osório Gonçalves (Associação 
Portuguesa das Agências de 
Viagem  e  Tu rismo ) ;  Ped ro 
Portugal (Guardian Sport Clube 
e BS Villas Exploração Turística 
Lda)

RMesa da Assembleia-Geral
Presidente - Luís Veiga (Natura 
IMB Hotels)
Secretária - Elsa Sofia Alves 
Marçal (Turisertã)
Vogal - Alexandre Pereira de 
Almeida  (Hoteis Alexandre 
d’Almeida)
 
RConselho Fiscal
Presidente - João Paulo Sampaio 
(Marialvamed Turismo Histórico 
e Lazer)
1º vogal - Hélder Edgar Almeida 
(Restaurante Muralha da Sé)
2º vogal - Pedro Brilhante 
Pedrosa (Y Travel Lda)


