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CAMPANHAS 
 

TURISMO DE PORTUGAL 

// Turismo de Portugal lança a campanha #CantSkipHope 

O Turismo de Portugal transforma a 

comunicação do destino turístico de 

#CantSkipPortugal 

para #CantSkipHope, uma mensagem 

de esperança para todos e ajustada ao 

momento de incerteza em que vivemos. 

Este é o tempo de parar, de recentrar e 

de unir esforços para podermos seguir 

em frente. 

 

Uma mensagem para o mundo, através de um filme com imagens que refletem o melhor de Portugal, todas 

as paisagens, momentos, todas as gentes e todos os monumentos. Para que nos lembremos daquilo que nos 

espera se todos soubermos esperar. 

 

Um filme concebido e produzido com todas as equipas a trabalhar desde casa. Por isso, foram utilizadas 

imagens captadas nos últimos anos para outros filmes e recorrendo a um smartphone para gravação da 

locução. Um agradecimento às produtoras Blanche filmes, Bombom, Bro e Show Off que gentilmente nos 

cederam os direitos para a realização deste filme. 

 

https://youtu.be/lFlFkGV207A
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// Turismo de Portugal cria Selo “Estabelecimento Clean & Safe” para as 

empresas do Turismo 

O Turismo de Portugal irá reconhecer as empresas do setor do Turismo que cumpram as recomendações 

da Direção-Geral da Saúde para evitar a contaminação dos espaços com o SARS-CoV-2 (novo coronavírus).   

Os Empreendimentos Turísticos, as empresas de Animação Turística e as Agências de Viagens e Turismo que 

pretendam obter o selo “Estabelecimento Clean & Safe” deverão cumprir o conjunto de disposições presentes 

na «Declaração de Compromisso» que estará disponível nas plataformas digitais do Turismo de Portugal 

relativas ao registo das empresas turísticas: Registo Nacional de Empresas Turísticas (RNET), Registo Nacional 

de Animação Turística (RNAT) ou Registo Nacional Agências de Viagens e Turismo (RNAVT). 

 

Só depois de submetida nas plataformas atrás referidas a Declaração de Compromisso por parte das 

empresas,  é que estas ficam com a possibilidade de utilizar o Selo em causa, seja nas suas instalações físicas, 

seja nos canais e plataformas de divulgação e venda.  

 

O Selo atribuído a cada empresa estará associada ao seu número de 

Registo RNET, RNAT ou RNAVT. 

O Turismo de Portugal, em coordenação com as entidades competentes, 

irá realizar auditorias aleatórias aos estabelecimentos aderentes. 

Esta medida procura sensibilizar os empreendimentos para os 

procedimentos mínimos a adotar e incentivar a retoma do setor do 

turismo a nível nacional e internacional, reforçando a confiança de todos no destino Portugal e nos seus 

recursos turísticos 

Em breve empresas de outras áreas de atividade irão poder aceder a este selo através do Balcão do 

Empreendedor (ePortugal.gov.pt). 

 

// Turismo de Portugal lança campanha Read/ Ler Portugal 

https://rnt.turismodeportugal.pt/RNET/_Default.aspx
https://rnt.turismodeportugal.pt/RNAAT/_Default.aspx
https://rnt.turismodeportugal.pt/RNAVT/_Default.aspx
https://eportugal.gov.pt/
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Em tempos de confinamento em casa, o Turismo de Portugal convida os portugueses e o público internacional 

a inspirarem-se nos livros para viajarem pelo nosso país. Convida a percorrer cidades, aldeias, mares, rios e 

montanhas de Portugal através das histórias e das palavras de escritores e poetas.  

  

#LerPortugal é a mensagem, um estímulo para 

conhecer mais sobre Portugal e a sua literatura, 

num tempo em que não se pode viajar 

fisicamente pelo país. Assim, o Turismo de 

Portugal continua a estar presente junto das 

pessoas que estão em casa, oferecendo 

motivos de sonho e de esperança. Por agora, o 

convite é para ficar em casa, ler e procurar inspiração nos livros para mais tarde conhecer ou reencontrar as 

paisagens literárias e os locais eleitos pelos autores.   

Esta campanha deverá crescer até ao final deste ano, prevendo-se ainda o envolvimento e colaboração dos 

diferentes públicos, num movimento único em volta da literatura, da poesia e das viagens. 

Mais Informação em: http://www.turismodeportugal.pt/pt/Noticias/Paginas/turismo-de-portugal-lanca-

campanha-readportugal.aspx 

 

// Turismo de Portugal lança campanha “Juntos Voltamos Já” 

O movimento de 

marcas #JuntosVoltamosJá é uma 

iniciativa que visa ajudar restaurantes, 

bares e cafés a abrir portas, após o 

levantamento do estado de 

emergência, decretado durante a 

pandemia de Covid-19. Isto foi o que 

motivou marcas como a Cerveja 

Sagres, a Delta Cafés, os Gelados Olá, 

http://www.turismodeportugal.pt/pt/Noticias/Paginas/turismo-de-portugal-lanca-campanha-readportugal.aspx
http://www.turismodeportugal.pt/pt/Noticias/Paginas/turismo-de-portugal-lanca-campanha-readportugal.aspx
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a Buondi, a Água de Luso, a Carte D’Or, a Sical e o Go Chill a unir-se e lançarem, com a colaboração da AHRESP 

e o apoio do Turismo de Portugal, uma plataforma digital intitulada “Juntos Voltamos Já”. 

 

Esta plataforma, que está disponível através do Sapo Voucher, permite que os consumidores comprem 

vouchers dos seus locais preferidos, durante o fecho forçado de grande parte da restauração pela situação do 

Covid-19, a utilizar quando estes espaços reabrirem, gerando liquidez imediata para os estabelecimentos. Por 

seu lado, as marcas disponibilizam os seus produtos para cabazes que serão entregues aos pontos de venda 

aderentes, minimizando assim o esforço financeiro no momento da abertura. 

  

Os consumidores podem escolher o seu local preferido e contribuir com a aquisição dos vouchers no valor de 

5€ a 100€, que posteriormente poderão utilizar durante os seis meses após o levantamento do Estado de 

Emergência.  

 

Esta é mais uma forma de todos fazermos a diferença e garantirmos que o nosso espaço de eleição está de 

portas abertas para nos receber quando terminar o confinamento obrigatório. 

O Turismo de Portugal pretende, com este apoio e, mais uma vez, estimular o papel do turismo como uma 

“força para o bem”. É, pois, integrado neste movimento a que chamou Turismo#PorTodos, que o Turismo de 

Portugal volta a apelar à resiliência de um setor que tanto tem contribuído para a Economia do país, que 

posicionou Portugal como um dos destinos mais competitivos do mundo e o Melhor Destino do Mundo, e que 

demonstra agora que, apesar das circunstâncias adversas, sabe ser solidário e empenhado no bem-estar e na 

saúde daqueles que mais necessitam nestes momentos. 

 


