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PREFÁCIO
Realidade aumentada, experiências virtuais, aplicações móveis.quem diria que, em tão pouco tempo, estes fenómenos
deixariam de ser meros complementos da oferta turística, capazes de apelar apenas a pouco mais do que nichos de consumidores, para se tornarem ferramentas omnipresentes nas cadeias-de-valor locais, nacionais e globais?
Enquanto parceiro da Universidade Europeia, e em particular da Faculdade de Tourism and Hospitality, o IPDAL tem
assistido com enorme prazer - e permanente surpresa - à criatividade demonstrada pelos projetos dos seus alunos, sobre
desenvolvimento de negócios sustentáveis na América Latina.
Mas os trabalhos desta edição de 2020, pela velocidade com que se reinventaram e adaptaram à nova realidade, excederam realmente todas as expectativas.
A América Latina pode continuar a oferecer uma das mais diversas, ricas e apaixonantes zonas turísticas do mundo, mas,
enquanto destino, terá de se transformar rápida e profundamente, em particular devido à carência de infraestruturas que
respondam plenamente às exigências modernas de segurança e confiança do viajante. Ora, é precisamente por isso que
os trabalhos, que convidamos a explorar neste ebook, são especialmente valiosos e oportunos.
De facto, no IPDAL, o Instituto para a Promoção da América Latina, temos tido o privilégio de acompanhar e comprovar
o talento crescente dos estudantes da Universidade Europeia. Mas talvez admiremos ainda mais a criatividade e o esforço
de toda a sua equipa docente, muito em particular da Professora Antónia Correia, que ano após ano demonstra uma invulgar capacidade para trabalhar as capacidades inatas dos seus alunos e torná-los verdadeiros agentes de transformação
do mundo à sua volta.
É sabido que esta relação, do Instituto com a Universidade, tem tido os seus momentos de maior visibilidade na coorganização, desde 2018, do Fórum do Turismo “Portugal - América Latina” e na convocatória regular dos embaixadores
latino-americanos à Faculdade, onde apresentam anualmente os desafios de desenvolvimento sustentável dos seus países,
para que os alunos os possam trabalhar, sob a forma dos projetos finais apresentados nesta publicação. Para os estudantes, trata-se, claro, de uma prova académica e intelectual da maior exigência e responsabilidade, mas sobretudo de uma
oportunidade insubstituível de contacto e interação com os mais altos representantes diplomáticos destes Estados, aproximando-se humanamente do género de protagonista e decisor com quem terão de lidar profissionalmente, num futuro
não muito longínquo.

INTRODUÇÃO
Em 2018 nasceu uma parceria entre a Universidade Europeia – Faculdade de Turismo e Hospitalidade e o IPDAL –
Instituto para a promoção da América Latina e Caraíbas com o intuito de, a partir de modelos cooperativos para países
emergentes na América Latina e África, promover o sentido colaborativo entre os estudantes da Universidade Europeia
em prol do desenvolvimento de um turismo sustentável. Pretendia-se o desenvolvimento de ideias/projetos com especial
incidência nos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS): “ODS 4- Assegurar a educação inclusiva, equitativa e de
qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.”; “ODS 8 - Promover o crescimento
económico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos”; “ODS 12 - Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. “; “ODS 17 - Fortalecer os meios de implementação e revitalizar
a parceria global para o desenvolvimento sustentável.
Estes objetivos sugerem um mosaico de cooperação, que assenta em quatro grandes eixos, no que se referia à essência do
projeto: Desenvolver e idear projetos que potenciem o turismo sustentável nos países emergentes.
Em 2020 a sustentabilidade ganha novos contornos, um ano que prometia acumular sucessos parou abruptamente. Em
época de confinamento os projetos de ideação ganham novos contornos e novas geografias. O mote agora era recuperar,
recomeçar, prosperar num novo normal.
O e-book Turismo 2020- Propostas de uma nova geração é o olhar dos jovens a concluir ou iniciar uma licenciatura em
turismo, ou em gestão hoteleira sobre a nova realidade. Este e-book é a prova mais viva da audácia e criatividade dos
jovens. Confinados e seriamente comprometidos com um futuro imprevisível, mas certos que ainda tem muito para “dar”
ao sector. Este e-book agrupa ideias disruptivas, mas exequíveis e indispensáveis para “acordar” um setor que adormecido, espera por melhores dias.

Dean da Faculdade de Turismo e Hospitalidade da Universidade Europeia
Professor Doutora Antónia Correia

E falando no futuro para onde nos dirigimos, seja ele mais clean and safe, mais smart, ou mais sustainable, o que é certo é
que vai ser radicalmente diferente do que é o nosso presente. Que esse futuro vai mudar a forma como nos relacionamos,
como estudamos e como trabalhamos. Que vai obrigar-nos a mudar externa e internamente. Mas também não é isso que
é viajar?
Como dizia o falecido Anthony Bourdain, “travel isn’t always pretty. It isn’t always comfortable. Sometimes it hurts, it
even breaks your heart. But that’s okay. The journey changes you; it should change you”.
Por isso, a todos, continuação de Boa Viagem.

Secretário-geral IPDAL
Dr. Filipe Domingues
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Resumo
Face ao contexto global da pandemia Covid-19, que afetou negativamente a indústria do turismo e hospitalidade, é necessário
desenvolver estratégias de recuperação para o setor. O contexto
da nossa investigação é Puerto Vallarta, uma cidade no México, localizada na costa do Pacífico, conhecida pelo seu turismo
de sol e praia e de natureza. Apresenta diversos espaços amplos,
permitindo evitar a aglomeração de turistas, tendo condições
para recuperar dos impactos negativos trazidos pela pandemia.
O objetivo será reinventar o turismo em Puerto Vallarta, relançando-o no contexto da Covid-19. Propomo-nos a desenvolver
medidas a implementar no setor hoteleiro: (1) Certificado “Clean & Safe” que comprova que os hotéis tomam medidas preventivas de higiene; (2) controlo da taxa de ocupação nas unidades
hoteleiras e (3) controlo da utilização dos espaços de restauração
nos hotéis. Após a análise de documentos científicos e diretrizes
fornecidas pela OMS, desenvolvemos as medidas propostas, impulsionando o turismo de forma segura.

Abstract
Given the global impact of the Covid-19 pandemic, which has
negatively affected the tourism and hospitality industry, it is essential to implement recovery strategies. This research proposal
focuses on Puerto Vallarta, a tourism destination in Mexico located on the Pacific coast, and mainly known for beach and nature
tourism. Puerto Vallarta has several open access areas allowing
tourist dispersion, which may contribute to recovering from the
negative impacts brought by the pandemic. The main goal is to
reinvent tourism in Puerto Vallarta, by stimulating the increase
of tourist flows to the destination during Covid-19. In this light,
this research project proposes to develop measures and implement them in the hospitality industry, concentrating in three
dimensions, namely: (1) “Clean and Safe” certificate that proves
that hotels adopt preventive hygiene measures; (2) control the
occupancy rate in hotels and (3) control the use of restaurant
spaces in hotels. After reviewing academic literature and guidelines provided by World Health Organization, the expected
results of the proposed measures are a boost in the tourism industry according to the new international recommendations regarding people safety and security.

Palavras-chave: Covid-19; Turismo e Hospitalidade; Puerto
Vallarta; México
Introdução
Esta proposta de investigação centra-se no México e mais concretamente em Puerto Vallarta, uma cidade que foi reconhecida
como um dos destinos mais procurados pelos turistas em todo
o mundo (Montes, 2019). Esta atratividade foi parcialmente o
resultado de uma combinação entre sorte, esforço e uma forte
promoção junto dos mercados externos (puertovallarta.net). O
turismo em Puerto Vallarta desenvolveu-se a partir de uma pequena cidade piscatória na costa oeste do Estado de Jalisco, rodeada de beleza natural composta por uma selva, praias de areia
branca, águas azul-esmeralda, e muitas outras paisagens naturais
e encantadoras. O turismo em Puerto Vallarta é uma das principais fontes de rendimento da região. Este rendimento cria novas
oportunidades de emprego e prevê melhorias na segurança, com
objetivo de conseguir garantir o bem-estar dos visitantes durante

Keywords: Covid-19; Tourism and Hospitality Industry; Puerto
Vallarta; Mexico
Introduction
This research proposal focuses on Puerto Vallarta, a town which
has been recognized as one of the most attractive destinations
all over the world (Montes, 2019). This attractiveness was partially the result of a combination of luck plus deliberate effort
and promotion (puertovallarta.net). Tourism in Puerto Vallarta
developed from a small fisherman town on the west coast of the
State of Jalisco, surrounded by natural beauty composed of jungle, white sandy beaches, emerald-blue waters, and many other
natural beautiful sceneries. Tourism in Puerto Vallarta is one of
the main sources of income to the area. This income creates new
employment opportunities and provides improvements in safety
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a sua estadia (Everitt, Massam, Chávez-Dagostino, Sánchez, &
Romo, 2008). Após a pandemia Covid-19, a indústria do turismo
em Puerto Vallarta encontra-se numa situação frágil, traduzindo-se numa diminuição relevante do número de visitantes.
Esta pesquisa foi desenvolvida com a finalidade de contribuir
para a recuperação do setor hoteleiro em Puerto Vallarta e, para
isso, foram enviados inquéritos aos hotéis da cidade, mas devido
à situação atual não obtivemos nenhuma resposta, o que levou a
que a investigação fosse apenas baseada em desk research.

and security that ensure visitors’ well-being during their stay
(Everitt, Massam, Chávez-Dagostino, Sánchez, & Romo, 2008).
After the Covid-19 pandemic, the tourism industry at Puerto
Vallarta suffered huge losses in numbers of visitors.
This research was developed in order to contribute to the recovery of the hospitality industry, it was sent some surveys to the
hotels but due to this situation it was not possible to get any response, which led to this investigation being based only on desk
research.

Revisão de Literatura
O setor hoteleiro desempenha um papel fundamental no âmbito
do Turismo de Puerto Vallarta. Em 2018, verificou-se que a chegada de turistas para quartos de hotel foi de 82,7 milhões, dos
quais 73,6% representavam turismo doméstico, enquanto que os
restantes 26,4% traduziam-se em turistas estrangeiros (SECTUR,
2018).
Atualmente, o mundo enfrenta uma epidemia denominada “Covid-19”, que se trata de uma doença infeciosa causada pelo recém-descoberto coronavírus (OMS, 2020). O setor turístico foi
o mais afetado de todos os setores económicos devido ao surto
mundial do Covid-19 (OMT, 2020), resultando numa recuperação mais difícil e longa quando comparando com os restantes
setores. Desta forma, o setor da hospitalidade, e em particular o
hoteleiro, terá de encontrar soluções que garantam um ambiente
seguro para receber os seus clientes, adaptando os seus serviços
de acordo com as restrições de segurança e saúde impostas pela
situação de pandemia. Como resposta, existem algumas medidas que devem ser tomadas, tais como, protocolos de limpeza,
investimentos em tecnologia, aposta em sistemas de rastreio da
doença e procedimentos adaptáveis nos restaurantes e hotéis. Os
protocolos de limpeza devem apresentar equipas com equipamentos de proteção individual, disponibilidade de máscaras para
funcionários e hóspedes (Marras, 2020), os itens de maior uso
devem ser limpos com frequência, inserção de dispensadores de
desinfetante para as mãos dentro e fora dos quartos e perto das
áreas com alto toque (Klasko et al., 2020), investimento em equipamentos de tratamento do ar, lençóis lavados à máquina a pelo
menos 70ºC (Marras, 2020) e utilização de luz UV para detetar as
partículas que circulam no ar (Klasko et al., 2020).
Para combater esta crise, o setor hoteleiro deve investir em equipamentos tecnológicos para possibilitar um serviço mais atraente e seguro ao cliente. A geração milénio será a primeira a viajar
após a reabertura das rotas comerciais geração caracteriza-se
por indivíduos muito ligados à tecnologia. Querem experienciar viagens que permitam uma estadia independente devido à
facilidade móvel e para isso é necessário investir em tecnologia
(Camarena, 2020), usar os media e as redes sociais de maneira
eficaz, aderir ao check-in prévio possibilitado online evitando
aglomerados de pessoas e criar uma aplicação que informe os
hóspedes quando o quarto já se encontra limpo. Para combater
esta crise, o setor hoteleiro deve investir em equipamentos tecnológicos para possibilitar um serviço mais atraente e seguro ao
cliente. A geração milênio será a primeira a viajar após o fim do
coronavírus e esta geração caracteriza-se por indivíduos muito
ligados à tecnologia. Querem experienciar viagens que permitam uma estadia independente devido à facilidade móvel e para
isso é necessário investir em tecnologia (Camarena, 2020), usar
os media e as redes sociais de maneira eficaz, aderir ao check-in
prévio possibilitado online evitando aglomerados de pessoas e
criar uma aplicação que informe os hóspedes quando o quarto já
se encontra limpo. Querem experienciar viagens que permitam
uma estadia independente devido à facilidade móvel e para isso
é necessário investir em tecnologia (Camarena, 2020), usar os
media e as redes

Literature review
The hospitality industry plays an important role in the tourism
sector of Puerto Vallarta. In 2018, the arrivals of tourists to hotel
rooms were 82.7 million, 73.6% were domestic tourists, while the
remaining arrivals 26.4% were from foreign tourists (SECTUR,
2018).
Nowadays society is facing a pandemic known as Covid-19
which is an infectious disease caused by the newly discovered
coronavirus (WHO, 2020). The tourism industry has been the
most affected of all major economic sectors with the worldwide
outbreak of Covid-19 (UNWTO, 2020), resulting in a harder and
longer recovery in comparison with other industries. Taking this
into account, the hospitality industry will have to find solutions
to ensure a safe environment for the customers, adapting the services accordingly to the restrictions of Covid-19.
And in response there are some measures that should be taken,
such as in terms of cleaning protocols, investment in technology, tracing illness system and adapt procedures in the hotel restaurants. Thee cleaning protocol must have crews with personal
protective equipment, face masks available to employees and
guests (Marras, 2020), high use items have to be frequently cleaned, insert hand sanitizer dispensers outside and inside of the
rooms and near high-touch areas (Klasko et al., 2020), investment in clean air-handling equipment, the sheets and linen must
be machine washed at 70ºC or more (Marras, 2020) and some
hotels will use UV light to detect dirt (Klasko et al., 2020).
In reaction to this crisis, hoteliers should invest in technology
equipment to provide a more appealing and safe service to the
customer. The millennial generation will be the first one to travel
after resuming of regular flights. Being tech-savvy travelers, they
want a mobile-first guest experience, and this is why hotels have
to invest in technology (Camarena, 2020), using social media effectively, pre-arrival registration online to prevent gatherings of
people and create a hotel app to give updates on when the room
is cleaned.
The industry will be seeking safe environments that may require
a system for tracing health conditions for both customers and
employees to ensure security (Romanshko, 2020). In terms of
greetings they also have to change, the standard handshake may
be seen as a quick way to transmit Covid-19, so the hoteliers have
to find other alternatives to make people feel welcome, such as
Star Trek salute, the more traditional Namaste or a hand on the
heart showing a sincere greeting. (Girdhari, 2020).
Each hotel restaurant will have to implement solutions to guarantee its services to guests, providing the right distance between
tables, using disposable menus and serving single portions (Girdhari, 2020). According to this research some measures should
be analysed such as having laundry service included for customers and staff, swimming material sterilized, an app to track the
body temperature without contact and the use of disinfectant
mats that are already used in other environments (Chaves, 2020),
adapting to hotels’ specific needs.
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sociais de maneira eficaz, aderir ao check-in prévio possibilitado
online evitando aglomerados de pessoas e criar uma aplicação
que informe os hóspedes quando o quarto já se encontra limpo.
Assim sendo, o setor tentará alcançar ambientes seguros através
de um sistema de rastreamento para garantir a segurança dos
clientes e funcionários (Romanshko, 2020). Em termos de cumprimentos, vão ter de ser efetuadas mudanças, o aperto de mão
pode ser visto como uma maneira rápida de transmitir o virús,
por isso é necessário encontrar outras alternativas para que as
pessoas se sintam bem-vindas. Como por exemplo, a saudação
de Star Trek, o Namaste mais tradicional ou a colocação de uma
mão sobre o coração mostrando uma saudação sincera (Girdhari, 2020).
Cada restaurante do hotel terá que implementar novas medidas
para garantir os seus serviços, posicionando as mesas à distância
recomendada, usando menus descartáveis e servindo porções individuais (Girdhari, 2020).
De acordo com esta investigação, algumas medidas devem ser
implementadas, como o serviço de lavandaria gratuito para
clientes e funcionários, acesso a material de natação esterilizado
para o uso seguro da zona comum exterior, uma aplicação para
medir a temperatura corporal dos clientes e do staff sem contato
físico e o uso de tapetes desinfetantes já utilizados em outros ambientes (Chaves, 2020), adaptando-os às necessidades dos hotéis.
Metodologia
Tendo em conta a situação atual da pandemia mundial, o turismo foi o sector mais afetado por este fenómeno (OMT, 2020).
A escolha de uma cidade no México, Puerto Vallarta, pareceu
ser a mais acertada para tentar estudar e investigar as medidas
adequadas a implementar no setor hoteleira. Nesta pesquisa, foi
aplicada uma metodologia qualitativa que se baseia na análise
de dados secundários (artigos académicos, revistas, websites oficiais, entre outras fontes documentais) que permitem a realização das propostas contidas nos objetivos.
Resultados esperados
Para superar os impactos negativos resultantes da Covid-19, o
setor hoteleiro necessitará elaborar algumas medidas para se
ajustar à nova realidade vivida no mundo. Segundo esta análise, muitas medidas já se encontram em processo de desenvolvimento, tais como, protocolos de limpeza, investimento em
tecnologia, sistema de rastreio de doenças e adaptação de procedimentos nos restaurantes dos hotéis. No entanto, existem algumas sugestões que devem ser analisadas para promover um
ambiente seguro, como ter serviço de lavandaria incluído para
clientes e funcionários, disponibilizar material de natação esterilizado sempre que o cliente desejar utilizar a piscina, elaborar
uma aplicação para rastrear a temperatura corporal sem contato
físico e a utilização de tapetes desinfetantes.
Os resultados esperados com a aplicação destas medidas passam
por garantir a segurança dos clientes e funcionários, controlar a
propagação do vírus e fazer com que os turistas se sintam confortáveis para tirar férias novamente, resultando na melhoria da
receita e no aumento da taxa de ocupação dos hotéis.
Limitações
Nesta investigação ocorreram algumas dificuldades em encontrar fontes fidedignas, porque este caso de estudo está diretamente relacionado com um novo vírus conhecido como coronavirus
que nunca foi investigado antes e está a propagar-se por todo o
mundo. Outra limitação encontrada nesta investigação foi a falta
de acesso às entidades hoteleiras de Puerto Vallarta, porque estão
temporariamente fechadas devido à pandemia.

Methodology
Given the current situation of the world pandemic, tourism was
the most affected sector by this phenomenon (UNWTO, 2020).
The choice of a city in Mexico, Puerto Vallarta, seemed to be right
to try to study the most correct measures to be implemented in
the hospitality industry.
In this research, it was applied the qualitative methodology which is based on desk research of secondary data (academic articles,
magazines, official websites, other documentary sources) that
allows the realization of the proposals contained in the objectives.
Results
To overcome the negative impacts of Covid-19, the hospitality
industry will have to elaborate some measures to adjust to the
new reality that the world is living in. According to this research, a lot of measures are already in a development process such
as cleaning protocols, investment in technology, tracing illness
system and adapt procedures in the hotel restaurants. However,
there are some suggestions that should be analyzed to promote
a safe environment such as having laundry service included for
customers and staff, swimming material sterilized each time the
customers want to use the pool, an app to track the body temperature without contact and the use of disinfectant mats.
The results which are expected with the application of the previous mentioned measures are to ensure the safety of the costumers and the staff, control the virus from spreading and make
tourists feel comfortable to take vacations again, resulting in the
improvement of hotel revenue and the occupancy rate.
Limitations
In this investigation there were some difficulties finding trustworthy sources because this study case is related to a new virus known as coronavirus that was never investigated before and
is being spread all over the world. Another limitation that was
found in this research, was the lack of access to the hospitality
organisations in Puerto Vallarta, because they are temporary closed due to the pandemic. Inquiries were prepared and sent to the
hotels to understand the adherence to certain measures and their
level of importance, but no replies were received which led to the
investigation being based on desk research instead.
Conclusions
This study analyses the development of some strategies that are
being created to recover from the negative impacts that were caused by the pandemic in the hospitality industry in Puerto Vallarta, Mexico. In 2018, the arrivals of the tourists to hotel rooms
were 82.7 million (SECTUR, 2018), which reflects the important
role that the hospitality industry has in the tourism sector of
Puerto Vallarta.
To recover the hospitality industry, it will be necessary to implement some measures, related to cleaning protocols, investment
in technology, tracing illness system and adapt procedures in the
hotel restaurants. And there are other strategies that need to be
analyzed such as having laundry service included, swimming
material sterilized, an app to track the body temperature without
contact and the use of disinfectant mats.
The expected results with the application of this measures are the
assurance of the safety, the control of the virus from spreading
and make tourists feel comfortable to travel again, providing an
improvement of hotel revenue and the occupancy rate.

Foram elaborados inquéritos e enviados aos hotéis em Puerto
Vallarta para compreender a adesão a determinadas medidas e
o nível de importância que atribuiriam às mesmas. No entanto
não recebemos nenhuma resposta, o que levou a investigação ser
baseada apenas em desk research.
Conclusões
Esta investigação analisa o desenvolvimento de estratégias que
estão a ser criadas para combater os impactos negativos causados
pela pandemia no setor hoteleiro em Puerto Vallarta, México.
Em 2018, a chegada de turistas aos quartos de hotel foi de 82,7
milhões (SECTUR, 2018), o que demonstra a importância da hotelaria no setor turístico de Puerto Vallarta. Para recuperar esta
indústria é necessário implementar algumas medidas relacionadas com protocolos de limpeza, investimento em tecnologia, sistema de rastreamento de doenças e procedimentos de adaptação
nos restaurantes do hotel. No entanto, também existem outras
estratégias que precisam de ser analisadas, como serviço de lavandaria incluído, material de natação esterilizado, uma aplicação para rastrear a temperatura corporal sem contato físico e a
utilização de tapetes desinfetantes. Os resultados esperados com
a aplicação destas medidas são a garantia da segurança, o controlo da propagação do vírus e transmitir conforto aos turistas,
o que proporcionará uma melhoria nas receitas dos hotéis e na
taxa de ocupação da região.
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Resumo
As indústrias do turismo e da hotelaria de vários países da América Latina foram e estão a ser negativamente afetadas pelos impactos da recente pandemia. Considerando esta situação, decidiu-se criar uma proposta para o Turismo na região de Chiapas,
México, baseada na sustentabilidade e na cooperação com agentes locais dos setores turístico e hoteleiro. A cidade de Tuxtla Gutierrez, localizada em Chiapas, foi escolhida devido à margem de
crescimento decorrente do seu nível de acessibilidade, distando
apenas 35 quilómetros do Aeroporto Internacional Ángel Albino
Corzo. Será utilizada uma abordagem qualitativa, com a recolha
de informações relevantes sobre o local e entrevistas com agentes-chave ligados a setores relevantes. Como resultado desta iniciativa, espera-se que os turistas se sintam seguros quando viajarem pela região através de itinerários turísticos sustentáveis e
que possa haver uma evolução positiva da procura internacional.

Abstract
Due to the impacts caused by the recent Covid-19 pandemic,
several countries from Latin America were and are being affected negatively in the tourism and hotel industries. Considering
this situation, we decided to create a proposal for tourism in the
region of Chiapas, Mexico, based on sustainability and in the
cooperation with local workers from the tourism and hospitality sectors. The city of Tuxtla Gutierrez, located in Chiapas, was
chosen due to the great growth margin resulting from its level
of accessibility, distancing 35 km from the International Airport
of Ángel Albino Corzo. A qualitative design will be used in the
research stage, with the gathering of relevant information about
the location and interviews with key players in the relevant sectors. With this initiative, we expect that tourists feel safe when
travelling to this region through sustainable tourism routes and
that there may be an evolution in international demand.

Palavras-chave: Covid-19; México; Turismo; Tuxtla Gutierrez;
Sustentabilidade

Keywords: Covid-19; Mexico; Tourism; Tuxtla Gutierrez; Sustainability

Introdução
Vive-se atualmente uma pandemia que afetou diferentes aspetos
da sociedade em todo o mundo (UNWTO, 2020). Uma das vertentes mais afetadas é o turismo internacional, uma área onde
é necessário intervir, uma vez que o turismo é uma indústria
importante para diversos países que veem nele uma ferramenta
para assegurar o desenvolvimento económico (Meyer & Meyer,
2015). A atual crise afetou diversas atividades relacionadas com o
turismo devido às restrições impostas pelos governos de modo a
conter a pandemia, resultando em um decréscimo acentuado de
viajantes para outros locais do mundo equivalente a uma perda
de 80 mil milhões de dólares de receitas (UNWTO, 2020). Os
países da América Latina estão entre os mais afetados pela atual
crise, pois “espera-se que enfrentem um ano seguido de um menor crescimento económico [...] o que, por sua vez, conduzirá à
potencial queda da região em termos de rating soberano”, segundo a Orion Market Research Private Limited (2020).

Introduction
The world is currently experiencing a pandemic which affects
many different aspects of society (UNTWO, 2020). One of the
most affected areas is international tourism, an area where it is
necessary to intervene since tourism is an important industry for
several countries that see in it a tool to ensure economic development (Meyer & Meyer, 2015). The current crisis has affected several activities related to tourism due to the restrictions imposed
by governments in order to contain the pandemic, resulting in a
sharp decrease of travellers to other locations around the world,
equivalent to an 80 billion dollar loss in revenue (UNTWO, 2020).
The countries of Latin America are among those mostly hard hit
by the current crisis, as they are “expected to face a year followed
with lower economic growth […] which, in turn, will lead to the
potential downfall of the region in sovereign ratings”, according
to Orion Market Research Private Limited (2020). Solutions must
therefore be found. As indicated by Schlüter (1993), ecotourism “is
a product that all Latin American countries that
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É necessário, portanto, encontrar soluções.
Como indicado por Schlüter (1993), o ecoturismo “é um produto
que todos os países latino-americanos que carecem de “sol, areia
e mar” decidiram desenvolver a fim de beneficiar da “onda verde
ou ecológica” que captou a atenção dos países desenvolvidos. No
México, o turismo é considerado um dos sectores mais importantes da economia, caracterizando-se como o maior sector de
serviços e produzindo o terceiro maior rendimento em divisas; a
indústria hoteleira, por seu lado, tem sofrido algumas mudanças
ao longo do tempo no México em resposta a tendências internacionais (Wilson, 2008), tendo as empresas hoteleiras do país
procurado desenvolver práticas ambientais que possam ser implementadas nas suas unidades a fim de evitar pesadas sanções,
tanto a nível monetário como de reputação (Lloret & Aigner,
2013).
Com este projeto, pretendemos implementar uma estratégia de
promoção do turismo sustentável na cidade de Tuxtla Gutiérrez,
em Chiapas, uma região onde o turismo ainda não está totalmente desenvolvido e onde os turistas poderão encontrar condições adequadas para as suas férias num cenário pós-pandemia.
O processo de promoção de um destino sustentável é definido
como uma série de intervenções inovadoras que permitem o
desenvolvimento local do turismo de uma forma sustentável
(Kozak, Gnoth, & Andreu, 2010). Os impactos do turismo revelam-se muito eficazes, com um resultado positivo no PIB de
vários países (Jiang, DeLacy, Mkiramweni, & Harrison, 2011). O
turismo sustentável é, portanto, uma forma de garantir a criação
de emprego e o desenvolvimento da economia local de Tuxtla
Gutiérrez.
Metodologia
Foi elaborado um guião de entrevista e as perguntas foram enviadas a organizações de hospitalidade e turismo em Tuxtla Gutiérrez, mas nenhuma resposta foi recebida até ao momento de escrita, talvez porque, como resultado da pandemia da COVID-19,
o México se encontra atualmente numa das suas fases históricas mais críticas, pelo que não conseguimos obter respostas dos
agentes locais. O estudo da região baseou-se, portanto, em fontes
documentais, o que permitiu um enquadramento adequado das
propostas apresentadas.
Resultados
Tuxtla Gutierrez, cidade onde o turismo ainda não está totalmente desenvolvido, está localizada em Chiapas, no sul do México. Esta é uma cidade que tem um grande potencial para atrair
turistas, dadas as suas atracões únicas, que podem ser utilizadas
para trazer novos turistas para a região. Pretendemos reinventar o turismo, mas propondo medidas que não conduzam a um
turismo massivo, nomeadamente para conter a propagação do
vírus. Este processo será feito através da criação de um conjunto
de rotas turísticas previamente programadas, ao mesmo tempo
dando a conhecer a cidade sem pôr em causa a segurança tanto da população local como dos potenciais turistas. Fomentar o
desenvolvimento turístico sustentável a nível ambiental através
da utilização de espaços verdes é a nossa solução para evitar a
grande concentração de pessoas neste destino. A nossa proposta passa pela implementação de rotas turísticas com diferentes
percursos onde os turistas têm a possibilidade de conhecer os
pontos turísticos mais importantes da região e a história por detrás deles, bem como as paisagens únicas existentes apenas na
região de Chiapas. Estes percursos serão concebidos de forma a
permitir diferentes escolhas por parte dos turistas e serão categorizados, envolvendo a prática de desportos radicais, bicicleta de
montanha, barco (no rio Sumidero), e passeios a pé pela cidade

14

lack ‘sun, sand, and sea’ have decided to develop in order to benefit from the ‘green or ecological wave’ that has captured the
attention of the developed countries”. In Mexico, tourism is
considered one of the most important sectors of the economy,
characterized as the largest service sector and producing the
third-highest foreign exchange earnings; the hotel industry, for
its part, has suffered some changes over time in response to international trends (Wilson, 2008), with hotel companies in the
country seeking to develop environmental practices that can be
implemented in their unities in order to avoid heavy sanctions in
both monetary and reputational levels (Aigner & Lloret, 2013).
With this project, we intend to implement a strategy to promote sustainable tourism in the city of Tuxtla Gutiérrez, in Chiapas, a region where tourism is not yet fully developed and where tourists may find adequate conditions for their holidays in a
post-pandemic scenario. The process of promoting a sustainable destination is defined as a series of innovative interventions
which allow the local development of tourism in a sustainable
way (Kozak, Gnoth, & Andreu, 2010). The impacts of tourism
have proved to be very effective, with a positive result in the GDP
of several countries (Jiang, DeLacy, Mkiramweni, & Harrison,
2011). Sustainable tourism, therefore, is a way of ensuring the
creation of jobs and the development of the local economy of
Tuxtla Gutiérrez.
Methodology
An interview guide was created and questions were sent to hospitality and tourism organizations in Tuxtla Gutiérrez, but no
response was received until the time of writing, maybe because,
as a result of the COVID-19 pandemic, Mexico is currently in
one of its most critical historical phases, so we were unable to
get answers from the local companies. The study of the region
was therefore based on documental sources, which allowed for
an adequate framing of the proposals presented.
Results
Tuxtla Gutierrez, a city where tourism in not yet fully developed,
is located in Chiapas, in the south of Mexico. This is a city that
has a great potential to attract tourists given its unique attractions, which may be used to bring new tourists to the region. We
intend to reinvent tourism, but proposing measures that do not
lead to massive tourism, namely in order to contain the spread
of the virus. This process will be made through the creation of a
range of tourism routes previously scheduled, at the same time
making the city known without jeopardizing the safety of both
the local population and potential tourists.
Fostering sustainable tourism development in an environmental
level through the use of green spaces is our solution to prevent
the great concentration of people in this destination. Our proposal involves the implementation of touristic routes with different paths where tourists have the possibility to know the most
important touristic points in the region and the history behind
them, as well as the unique landscapes existing only in the region
of Chiapas.
These routes will be conceived so as to allow different choices by
tourists and will be categorized, involving the practice of extreme sports, mountain biking, boat (on the Sumidero river), and
walking around the city and local parks. In each category there
will be different routes in order to ensure a large number of tourists for each of the categories. With these categories, it will be
possible to offer an exclusive and customizable service, catering
to the preference of different tourists. The routes in question will
be open at the same time in order to avoid big agglomerations of
people in the same group, ensuring the safety of all, since each of

e parques locais. Em cada categoria haverá rotas diferentes, de
modo a garantir um grande número de turistas para cada uma
das categorias. Com estas categorias, será possível oferecer um
serviço exclusivo e personalizável, atendendo às preferências dos
diferentes turistas.
Os percursos em questão serão abertos ao mesmo tempo, a fim
de evitar grandes aglomerações de pessoas do mesmo grupo, garantindo a segurança de todos, uma vez que cada uma das rotas tem um percurso único que evita o cruzamento com outros
percursos. Esta é uma característica que torna o nosso projeto
diferente dos outros porque pode garantir a segurança de todos
e promover o turismo sustentável, com atividades eco-friendly e
uma distância de segurança em relação aos demais. Esta é uma
oportunidade de tornar Chiapas num destino turístico de classe
mundial e de promover uma visão única das regiões do sul do
México.

the routes has a unique path that avoids crossing with other routes. This is a characteristic that makes our project different from
others because it can guarantee the safety of all and promote sustainable tourism, with eco-friendly activities and a safety distance from others. This is an opportunity to make Chiapas a world
class touristic destination and to promote a unique vision of the
regions in the south of Mexico.
Conclusion
As a destination with many natural and cultural attractions but
where tourism is still underdeveloped, Tuxtla Gutierrez, in Chiapas, is well positioned to take advantage of the aftermath of the
COVID-19 crisis to attract new tourists seeking a safe destination. It should do so, however, promoting sustainable practices as
a way of ensuring the creation of jobs and the development of the
local economy. The implementation of sustainable tourism routes has the potential to attract both domestic and international
visitors while simultaneously guaranteeing the safety of guests, a
fundamental issue in times to come.
The study is expected to still benefit from the answers to be received from the hospitality and tourism organizations contacted,
given the short period of time between the start of the project
and the time writing.

Conclusão
Sendo um destino com muitas atrações naturais e culturais, mas
onde o turismo continua subdesenvolvido, Tuxtla Gutierrez, em
Chiapas, encontra-se corretamente posicionado para tirar vantagens do cenário pós-crise para atrair novos turistas que procuram um destino seguro. Tal deverá ser feito, contudo, promovendo práticas sustentáveis de forma a assegurar a criação de postos
de trabalho e o desenvolvimento da economia local. A implementação de rotas turísticas sustentáveis tem o potencial para
atrair tanto visitantes nacionais como internacionais, garantindo
simultaneamente a segurança dos turistas, uma questão fundamental a ter em conta nos próximos tempos.
Espera-se que o estudo ainda beneficie das respostas a serem recebidas das organizações hoteleiras e turísticas contatadas, dado
o curto período de tempo entre o início do projeto e o momento
da escrita.

Referências

Aigner, D.J., & Lloret, A. 2013. Sustainability and Competitiveness in Mexico. Management Research Review, 36, 1252–1271.
Jiang, M., DeLacy, T., Mkiramweni, N.P., & Harrison, D.H. (2011).Some evidence for tourism alleviating poverty. Annals of Tourism Research, 38 (3), 1181-1184.
Kozak, M., Gnoth, J., & Andreu, L. (2009). Advances in tourism destination marketing. Abingdon, Oxon: Routledge.
Meyer, D., & Meyer, N. (2020). The role and impact of tourism on local economic development: A comparative study. African Journal for Physical Health Education,
Recreation and Dance, 21(1), 197-214.
Orion Market Research Private Limited. (2020). Impact of COVID-19 on the Latin American Economy. Retrieved from https://www.researchandmarkets.com/
reports/5013543/impact-of-covid-19-on-the-latin-american-economy?utm_source=dynamic&utm_medium=GNOM&utm_code=nbhqdf&utm_campaign=1379182+-+Impact+of+COVID-19+on+the+Latin+American+Economy%2c+2020&utm_exec=joca220gnomd
Schluter, R. (1993). Tourism and development in Latin America. Annals of Tourism Research, 20, 364-367.
UNWTO. (2020). Impact assessment of the COVID-19 outbreak on international tourism. Retrieved from https://www.unwto.org/impact-assessment-of-the-covid-19-outbreak-on-international-tourism
Wilson, T. D. (2008). Economic and social impacts of tourism in Mexico. Latin American Perspectives, 35(3), 37-45.

15

Visitas Modernas, uma jornada pela adaptação no México
Modern tours, a journey through adaptation in Mexico

Ana Rita Simões da Silva
Estudante de Turismo, 3.º ano, Faculdade de Turismo e Hospitalidade, Universidade Europeia, Portugal
E-mail: ritasimoess98@gmail.com
Bruno Miguel Ferreira Gouveia
Estudante de Turismo, 3.º ano, Faculdade de Turismo e Hospitalidade, Universidade Europeia, Portugal
Email: brunomfg@live.com.pt
Supervisor: Sara Rodrigues de Sousa, PhD, Universidade Europeia, Portugal
E-mail: sara.sousa@universidadeeuropeia.pt
Resumo
O objetivo deste projeto é fornecer uma nova forma de experiência de viagem: visualizar visitas através de uma aplicação no telemóvel adaptado à realidade virtual na antiga cidade de Chichén
Itzá, no México. Através desta aplicação, podemos comprar visitas online e produtos da região. A nossa ideia consiste em usar visitas de vídeo em vez de fotografias em 360º, solução que já existe
no mercado. Iremos realizar um questionário online e pesquisar
informações em publicações online especializadas para avaliar o
interesse que este tipo de produto pode gerar entre os viajantes e
entrevistar autoridades do México em matéria de Turismo e de
Património, a fim de reconhecer as condições de implementação
desta ideia. Com este projeto, oferecemos uma maneira de sair
de casa, não física, mas mentalmente, e de continuar a desfrutar
de lugares turísticos. A nossa ideia respeita as restrições de quarentena recomendadas pelos governos de todo o mundo durante
esta crise de pandemia.

Abstract
The objective of our project is to provide a new form of travel
experience, to view tours through a mobile phone application
adapted with virtual reality in the ancient city of Chichen Itza,
Mexico. With this app, we can buy the tours and products of the
region online. Our idea consists in using video tours instead of
360º photographs that already exist. We will do online surveys
and search information from specialized online publications
to evaluate the interest that this kind of product may generate
among the travelers and interview Mexico tourism and heritage authorities, in order to acknowledge the conditions of implementing this idea. With this project we offer a way out of home,
not in person but in state of mind, a way to still enjoy touristic
places. Our idea respects the quarantine restrictions advised by
the governments all over the world during this pandemic crisis.
Keywords: Tourism in Mexico; Virtual Reality; Adaptation; Chichen itza; Covid 19

Palavras-Chave: Turismo no México; Realidade Virtual; Adaptação; Chichén Itzá; Covid 19

Introduction
Our project is to use virtual reality in tourism. We will make an
online tour, using an application on the smartphone with virtual
reality glasses through which people could visit touristic places
at home using these devices. We also want to give a virtual look
to the past using this technology. Every detail of the place will be
available for the tourist to see it virtually as well as the merchandise that every region must sell to the public. At the end of the
tour, there will be the possibility for the client to see local products and explore the online stores and if they buy something,
that will be delivered at home by mail.

Introdução
O nosso projeto é usar a realidade virtual no turismo. Realizaremos uma visita online, utilizando uma aplicação no smartphone com óculos de realidade virtual, através dos quais as pessoas
poderão visitar locais turísticos em casa. Também queremos dar
uma aparência virtual ao passado usando essa tecnologia. Todos
os detalhes do local estarão disponíveis para o turista visualizar
virtualmente, assim como produtos que a região tem para vender
ao público. No final da visita, haverá a possibilidade de o cliente
ver produtos locais e explorar as lojas online; se comprar algo, o
produto será entregue em casa por correio.

Literature Review
Every year, around 20 million tourists enter in Mexico, and that
shows that this country has a well-developed tourism system
(Benseny, 2007; Clancy, 2001). Since the 1930s that Mexico started to develop tourism, with a strong Hispanic cultural heritage
of ancient cities and monuments and natural landmarks with caves full of giants selenite crystals (Guerrero, 2015; Krüger et al.,
2013). The city of Chichen Itza in Yucatán peninsula in Mexico
is an ancient Maya city, a touristic place where we can visit and
see some artifacts and monuments of the ancient world in south
America.

Revisão da Literatura
Todos os anos, cerca de 20 milhões de turistas entram no México, o que mostra que este país possui um sistema turístico bem
desenvolvido (Benseny, 2007; Clancy, 2001). Desde a década de
1930, o México começou a desenvolver o turismo, com uma forte
herança cultural hispânica de cidades e monumentos antigos e
marcos naturais com cavernas cheias de cristais gigantes de selenito (Guerrero, 2015; Krüger et al., 2013). A cidade de Chichén
Itzá, na península de Yucatán, no México, é uma antiga cidade

16

17

maia, um local turístico onde podemos visitar e ver alguns artefactos e monumentos do mundo antigo na América do Sul.
Todos os anos, cerca de 1,4 milhão de turistas visitam Chichén
Itzá. A península de Yucatán também é bem conhecida devido
aos sistemas aquíferos cársticos mais extensos do planeta que ali
se encontram e que se estendem por uma área de 165.000 km2
que inclui o México, a Guatemala e Belize (Gottwein et al., 2011).
Há uma forte evidência de civilização maia no México, Guatemala e Belize e alguns arqueólogos acreditam que poderia haver
uma conexão com os extensos sistemas de aquíferos cársticos
que existem nessas regiões. Nos sítios arqueológicos de Chichén
Itzá, vários objetos foram recuperados dos tempos antigos e, durante essas escavações, os arqueólogos descobriram cerca de oito
séculos de história e uma visão estética da vida antiga (Shane,
1984). Ainda há muitos artefactos para serem descobertos. Hoje
podemos visitar a cidade e ver os monumentos, mas com a crise
pandémica, viajar não é uma opção, pois o vírus Covid 19 espalha-se rapidamente pela transmissão de humano para humano
(Guan et al., 2020). Vários países impuseram restrições a todos
os cidadãos e fecharam as suas fronteiras para impedir que os
estrangeiros entrassem no país. Para impedir a disseminação,
as proibições de viagens e a imposição de estado de quarentena
parecem ser uma maneira eficaz de controlar o vírus e impedir
que ele infete mais pessoas (Parmet & Sinha, 2020). O turismo
em todo o mundo enfrentará uma enorme crise devido à pandemia, e os países mais afetados terão de melhorar as suas políticas
de turismo (Yang el al., 2020). Alguns programas com realidade
virtual já existem atualmente (Schneid et al., 2013). A realidade
virtual começou a evoluir desde os anos 90, mas a tecnologia na
época não era muito desenvolvida como nos dias de hoje (Araujo, 1996; Cardoso, 2007). A realidade virtual oferece à pessoa que
a utiliza uma maneira de interagir com cenários virtuais (Tori
et al., 2006; Ribeiro - e Costa, 2009). As visitas de vídeo ao vivo
online já existem desde 2006 e crescem a cada ano, mas apenas
com imagens e vídeos gravados (Chen et al., 2008).
Metodologia
Iremos realizar questionários online, de perguntas de escolha
múltipla sobre a realidade virtual, para ver o que nosso público-alvo pensa sobre a realidade virtual, se já a conhecem, e se
gostavam de experimentar. O principal público-alvo para os
questionários serão pessoas de 20 a 40 anos de idade. Iremos pesquisar por dados qualitativos da realidade virtual em publicações
especializadas online para ver que o já existe sobre este assunto
e entrevistaremos os funcionários do turismo do México para
obter mais informações sobre o turismo no país.
Resultados Esperados
O nosso principal objetivo é verificar se o projeto tem um forte
impacto na opinião pública e se as pessoas querem usar o aplicativo e aproveitar o passeio na realidade virtual. Queremos saber
o que nosso público-alvo pensa sobre o nosso projeto e a sua
opinião sobre a realidade virtual, por exemplo, se já a usa noutros
contextos, como jogos, e se concorda com os preços dos equipamentos para a realidade virtual. Também queremos conhecer
as opiniões das autoridades de turismo e património do México
sobre a realidade virtual, se aprovariam um projeto como este, o
que sabem sobre esse tipo de turismo e as suas expectativas sobre
o turismo no México para os próximos anos.
Limitações
Existem algumas limitações no nosso projeto. A realidade virtual
não é ainda muito conhecida, e, para usá-la e para poder usufruir
das suas potencialidades, as pessoas precisam de comprar óculos

Every year around 1.4 million tourists visit Chichen Itza. The Yucatan peninsula is also well known there we can find the most extensive karst aquifer systems of the planet, that extends in an area
of 165,000 km2 that goes in México, Guatemala, and Belize (Gottwein et al., 2011). There is a strong Maya civilization evidence
in Mexico, Guatemala and Belize and some archeologists believe
that there could be a connection to the extensive karst aquifer
systems that exist in those regions. In the archaeology sites of
Chichen Itza several objects were recovered from the ancient times and during those excavations the archaeologists found out
about eight centuries of history and an aesthetic view of the ancient life (Shane, 1984). There are still a lot of artifacts to be discovered. Today we can visit the city and see the monuments but
with this pandemic crisis travelling is not an option, since this
virus Covid 19 spreads rapidly by human to human transmission
(Guan et al., 2020). Several countries had put a lockdown to all
citizens and closed their borders to stop the foreign people to
enter the country. In order to stop the spreading, quarantine and
travel bans seem to be an effective way of controlling the virus
and preventing it from infecting more people (Parmet & Sinha,
2020). Tourism around the world is going to face a huge crisis
because of this pandemic and the more affected countries will
need to improve their tourism policies (Yang el al., 2020). Some
programs with virtual reality already exist nowadays (Schneid et
al., 2013). Virtual reality started evolving since the 90s but the
technology at that time was not very developed like in nowadays
(Araujo, 1996; Cardoso, 2007). Virtual reality offers the person
using it a way to interact with virtual scenes (Tori et al., 2006;
Ribeiro & Costa, 2009). Online live video tours already exist since 2006, and it is growing every year but only with images and
recorded videos (Chen et al., 2008).

de realidade virtual. Como as ferramentas são um pouco caras,
teremos de encontrar uma maneira de promover a realidade virtual e facilitar a compra dos óculos mencionados. Outro aspeto
é que poderíamos fazer este projeto no nosso país para testá-lo e
ver se ele funciona antes de irmos para outro país, mas optámos
por aplicar este projeto ao México porque consideramos que esse
país tem um enorme potencial histórico que pode ser usado para
este projeto.

Methodology
We will make online surveys, multiple choice about virtual reality, in order to see what our target audience thinks about virtual
reality, if they are familiar to it, if they would try it. The main target audience of these surveys will be people from 20 to 40 years
old. We will search about qualitative data on virtual reality from
online specialized publications to see what kind of results already
exist about this and we will interview Mexico tourism employees
to get more information about tourism in the country.

Cardoso, A., Lamounierl, E., Kirner, C., & Kelner, J. (2007). Tecnologias e ferramentas para o desenvolvimento de sistemas de realidade virtual e aumentada. In A.
Cardoso, J. Kelner, E. Lanounier, C. Kirner (Org.), Tecnologia para o Desenvolvimento de Sistemas de Realidade Virtual e Aumentada (pp 1-19). Editora Universitária.

Expected Results
Our main goal is to see if our project would have a strong impact
in the public opinion, and if they would consider using the application and enjoy the tour on virtual reality. We want to know
what our target audience thinks about our project and their opinion about virtual reality, for example if they already use it on
other things like gaming, and if they agree with the prices of the
equipment for virtual reality. We also expect to know the opinions of Mexico tourism and heritage authorities about Virtual
reality, if they would approve a project like this, what do they
know about this kind of tourism and their expectations about
tourism in Mexico for the next years.
Limitations
There are some limitations in our project. Virtual reality is not
very well known around the world, and to use it people need to
buy virtual reality glasses in order to enjoy it. These tools are a
little expensive, so we would need to find a way to promote virtual reality and to make it easy for people to buy the mentioned
glasses. Another aspect is that we could make this project in our
country in order to test it and see if it works before we go to
another country, but we choose to make this project in Mexico
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because we considered that this country has a huge history potential that can be used for this project.
Conclusion
We developed this project in order to offer a new way for people
to enjoy tourism using new technologies. We choose to make a
virtual reality online tours to face the pandemic crisis caused by
Covid-19. Since people can’t travel, we can help them to do it
virtually. After doing some research, we found out that virtual
reality is becoming available in the market to do simple things,
like watching images and videos. However, while all of that was
recorded and taken by someone else, our project is different. In
fact, our tours will be online, and the users will be able to move
and see what they want freely. Our online researches also showed
that people are familiar with virtual reality and there’s a strong
possibility that this project could be successful. We also know
that there are limitations and it will take time to make this available to everyone.

Conclusão
Desenvolvemos este projeto para oferecer uma nova maneira de
as pessoas aproveitarem o turismo recorrendo às novas tecnologias. Optámos por fazer visitas online de realidade virtual para
enfrentar a crise de pandemia causada pelo Covid-19. Como as
pessoas não podem viajar, podemos ajudá-las a fazer isso virtualmente. Depois de fazer algumas pesquisas, descobrimos que a realidade virtual está disponível no mercado para fazer coisas simples, como assistir a imagens e vídeos. No entanto, enquanto isso
é gravado por outra pessoa, o nosso projeto é diferente. De facto,
as nossas visitas serão online e os usuários podem mover-se e ver
o que desejam livremente. As nossas pesquisas online também
mostraram que as pessoas estão familiarizadas com a realidade
virtual e que há uma forte possibilidade de que este projeto seja
bem-sucedido. Também sabemos que existem limitações e que
levará tempo para disponibilizar o projeto para toda a gente.
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Introdução
O turismo gastronómico constitui-se como um recurso turístico primário, reclamando a sua autonomia em relação a outros tipos de
turismo (Sampaio, 2010) e é definido por Mitchell e Hall (2013) como uma viagem para fora do local de residência, motivada pelo
interesse em comida e bebida. De acordo com Hall, Scott e Gössling (2020), existem restrições a viagens promulgadas em relação ao
COVID-19, reduzindo assim, a hospitalidade e a restauração, ou até mesmo o encerramento das unidades que operam nestas áreas.
Para recuperar o turismo, é essencial a remoção de tais restrições.Na maioria dos países serão realizadas campanhas de promoção
turística, incentivando assim, as pessoas a viajar localmente (Hall et al., 2020).
O turismo gastronómico terá também de se reinventar para responder às novas necessidades de segurança e higiene provocadas pela
crise pandémica. Sendo o México um dos destinos mais populares para experiências gastronómicas (APTCE, 2014), é imperativo
perceber que medidas serão mais eficazes na adaptação deste setor em particular, as medias propostas neste trabalho.
Revisão da Literatura
O turismo no México é uma atividade económica importante para o país, classificado em 12º lugar a nível mundial em termos de
chegadas de turistas internacionais (UNWTO, 2012), dos quais muitos elegem o México com predileto em experiências gastronómicas (APTCE, 2014). Quan e Wang (2004) entendem que o turismo e a comida têm uma relação muito próxima e que esta é um
recurso essencial para o turismo (Henderson, 2009), pois para um elevado número de turistas a comida pode ser a principal atração
(Tikkanen, 2007).
Restaurantes de vários lugares do mundo surgiram nas listas de guias gastronómicos mundiais, inclusive o México, o que de acordo
com Chossat e Gerdaud (2003) lhe ofereceu um reconhecimento mundial pela sua gastronomia variada.
Na América Latina o impacte do COVID-19 será menos devastador em países com economias mais desenvolvidas, como o Brasil ou
o México (Rodriguez-Morales, 2020). Existem 7 medidas que devem ser tomadas de forma a diminuir o risco de contaminação, tais
como desinfetar as mãos e superfícies comuns frequentemente; distância social; evitar tocar na cara; cobrir tosses e espirros e pedidos
sem contacto (CDC, 2020). Para realçar mais a segurança e higiene em locais de restauração, a Directorate-general for health and
food safety da Comissão Europeia lançou uma série de medidas que consequentemente acabam por descansar o turista em relação,
por exemplo, ao uso de restaurantes (EC, 2020).
Resultados esperados
O estudo é apresentado de forma empírica e está baseado numa revisão de literatura concetual realizada através de artigos de autores
de referência da área do turismo gastronómico (Quan & Wang, 2004; Tikkanen 2007), da gastronomia no México (Chossat & Gerdaud, 2003) e do impacto do Covid-19 no turismo (APTCE, 2014; Hall, Scott & Gössling, 2020; Rodriguez-Morales, 2020).
Com esta revisão pretende-se compreender a importância da gastronomia no México para o setor do turismo e respetiva oferta de
respostas às novas necessidades de segurança e higiene provocadas pelo COVID-19.
Sendo o México um dos países mais desenvolvidos da América Latina, os efeitos da pandemia não terão um impacto tão acentuado
na economia do país (Rodriguez-Morales, 2020). O foco está em recuperar o turismo, utilizando os recursos mais atrativos, neste
caso, a gastronomia, pois é um recurso fundamental para a atividade turística no destino (APTCE, 2014).

20

21

Conclusão
Após uma breve revisão de literatura conclui-se que para se conseguir recuperar simultaneamente o turismo do México é essencial
que recuperemos simultaneamente o seu turismo gastronómico, inerente a este e impulsionador de reconhecimento mundial deste
país (Chossat & Gerdaud, 2003). Apesar da insuficiência de estudos disponíveis acerca desta temática recente, o mesmo serve para
reconhecimento das diversas medidas de segurança suscetíveis de aplicação tanto na restauração do México, como em outras áreas
e em outros países da América Latina. Assim, este estudo pretende constituir uma base para impulsionar futuros estudos e outras
medidas de segurança e incentivos eficazes do turismo no México, nomeadamente do turismo gastronómico.
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turismo de luxo no México após o surto de COVID-19 e encontrar novas medidas, de forma a que os turistas se sintam seguros a
viajar, tendo por base estudos já existentes (TravelBI, 2020).
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Introdução
Segundo Faber e Gaubert (2015), o México, em 2014, recebeu 29 milhões de turistas internacionais, sendo 57% norte-americanos.
Enquanto segundo maior país da América Latina, tem-se verificado um crescimento na economia, tendo o turismo um forte contributo (Webster e Lima, 2019). Considerado como destino turístico preferido dos turistas de luxo no primeiro trimestre de 2016, tem
como fator de preferência a proximidade aos EUA (Governo do México, 2016).
Com a pandemia da COVID-19, segundo a OMT (2020), o turismo encontra-se entre os setores mais afetados. A 20 de abril de 2020,
100% dos destinos turísticos tinham implementado restrições nas viagens, os dados disponíveis apontam para um decréscimo, em
março, de cerca de 57% nas chegadas de turistas devido ao confinamento e às restrições (OMT, 2020).
Segundo a Embaixada e Consulados dos EUA no México, em 2020, desde o final de março, os dois países estabeleceram uma iniciativa de restrição de viagens ao longo da fronteira terrestre, com a pretensão de conter a propagação do vírus.
Sendo o turismo de luxo importante para a economia do México e a segurança é primordial propõe-se neste trabalho apresentar uma
proposta de turismo de luxo com a segurança que os novos tempos exigem para alavancar o turismo.
Revisão da Literatura
Segundo a OMT (1994), o turismo é a atividade em que o individuo visita um sítio, fora da sua zona de habitação, por menos de um
ano, sendo esta atividade não remunerada. Com o aumento da oferta e do poder de compra do turista, o turismo de luxo tem vindo a
ser cada vez mais intangível, com o cliente a procurar cada vez mais experiências únicas que vão além do local escolhido, sendo que,
a principal motivação deste turista é a alta qualidade dos serviços (Oliveira, 2017; Lima, 2019).

Como a situação pandémica no mundo é recente, confirma-se que existe carência de estudos que relacionem o turismo, nomeadamente desde o turismo de luxo no México às medidas implementadas na hotelaria pós-COVID-19 (Siqueira, 2020). No entanto,
contrariando esta tendência, este estudo procura evidenciar conjunto de medidas de segurança que permitam a alavancar o turismo
de luxo, nomeadamente no México:
a)
b)
c)
d)
e)

Distanciamento social entre hóspedes e membros do staff;
Rotatividade do staff e check-ups diários;
Número reduzido de hóspedes em cada unidade hoteleira (a implementar de acordo com os metros quadrados disponíveis);
Disponibilidade de materiais de higienização e desinfeção diária de toda a unidade hoteleira;
Pessoal médico e enfermaria disponível 24h em vários pontos da unidade hoteleira.

Conclusão
Nesta abordagem, a breve revisão de literatura apresentada sobre os impactos da COVID-19 no turismo permitiu traçar o quadro
geral de como será o turismo pós-COVID-19. A insuficiência de estudos sobre este tema não é impeditiva para que se procedam a
alterações com o objetivo de alcançar fatores de confiança, conforme o Governo do México (2020) afirma. Sendo a segurança um dos
fatores de decisão mais importantes para os turistas (TravelBI, 2020), o México poderá ser um potencial destino turístico de luxo.
O facto da COVID-19 estar numa fase embrionária faz-nos deparar com uma grande carência de estudos relativamente a este tema.
O descrito pode afirmar-se como impulsionador para a realização de estudos que abordem os impactos e as medidas a serem implementadas no setor do turismo pós-pandemia.
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Este segmento é extremamente importante, segundo a Secretaria de Turismo do Governo do México (2016), foi considerado em 2016
o destino preferido dos turistas de luxo, e, ainda que esta elevada procura ocorra pela sua proximidade com os Estados Unidos. No
entanto, o turismo no México, face à pandemia COVID-19 sofreu alterações. Em relação aos serviços de lazer ainda há destinos que
estão a estabelecer planos para a sua reabertura, como hotéis e restaurantes (Mexperience, 2020). Segundo o Governo do México
(2020), algumas das medidas a serem implementadas na hotelaria estão relacionadas com o reagendamento das reservas, o encerramento das zonas sociais dos hotéis e a proteção física do pessoal/hóspedes.
Sendo a segurança um dos fatores mais importantes para os turistas (TravelBI, 2020), com as medidas que o Governo do México
pretende implementar, o México torna-se um potencial destino de turismo de luxo num futuro próximo.
Resultados esperados
Este estudo, tendo por base uma revisão de literatura feita com diversos artigos de autores de referência da área de turismo de luxo
(Husic e Cicic; 2009, Barth, 2010; Freitas, 2013; Lima, 2019) e impactos da COVID-19 no setor do turismo (Oliveira, 2017; Lima,
2019; Freitas, 2013; Mexperience, 2020), pretende clarificar e obter respostas atualizadas sobre as medidas implementadas no
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Resumo
A pandemia de COVID-19 está afetando praticamente toda a população mundial de diferentes formas. Com base neste contexto,
os principais objetivos deste trabalho foram: i) analisar os impactos do COVID-19 na saúde mental dos turistas, bem como nas
suas intenções de viajar para o Brasil; ii) avaliar a relevância da
criação de um site/aplicativo para apoiar as pessoas afetadas pela
pandemia. Através da realização de um inquérito, constatou-se
importantes consequências e oportunidades nesse sentido.

Abstract
The COVID-19 pandemic is affecting the whole world, in different ways and intensities. This paper’s main purpose was to
analyze COVID-19’s impacts on tourist’s mental health as well as
their intentions to travel to Brazil. Furthermore, it also had as a
secondary objective to assess the relevance of creating a website/
app to support people affected by the pandemic. A survey was
carried out whose results highlighted some important consequences and opportunities inherent to this context.

Palavras-Chave: Brasil, COVID-19, impactos económicos, saúde mental.

Keywords: Brazil; COVID-19, economic impacts; mental health.
Introduction
At the end of last year, a virus emerged in a Chinese province
and spread to several other Chinese cities and later on globally,
becoming what is now known as COVID-19 pandemic (Wu, et
al., 2020). In Brazil, the first case was announced on the 25th
February 2020 (Rodriguez-Morales, et al., 2020).
Overall, one of the most affected sectors by COVID-19 was tourism, since many of its related activities stopped due to the pandemic: for example, in March of this year, the number of arrivals all over the world decreased approximately 57% (UNWTO,
2020).
With this in mind, the main purpose of this project was to come
up with a tool to help minimize the impact of the COVID-19
outbreak as well as to analyze some of the psychological and economic impacts of this pandemic overall, with a more detailed
focus to Brazil.

Introdução
No final do ano passado, um vírus surgiu numa província chinesa e se espalhou para várias outras cidades do país e, posteriormente, pelo mundo, tornando-se o que agora é conhecido
como COVID-19 (Wu, et al., 2020). No Brasil, o primeiro caso
foi anunciado em 25 de fevereiro de 2020 (Rodriguez-Morales,
et al., 2020).
No geral, um dos setores mais afetados pelo COVID-19 foi o turismo, uma vez que muitas de suas atividades foram interrompidas devido à pandemia: em março deste ano, o número de chegadas internacionais no mundo diminuiu aproximadamente 57%
(OMT, 2020).Nesse contexto, o principal objetivo deste projeto
foi analisar alguns dos impactos psicológicos e económicos dessa
pandemia, inclusive no Brasil. Além disso, considerou-se oportuno apontar uma oportunidade viável e plausível no sentido de
minimizar os referidos impactos.

Literature Review
Besides the economic effects mentioned, it is relevant to highlight some psychological impacts caused by this pandemic.
According to Ho (2020), in regions without authoritative organization - such as Singapore - governments should work more
closely with psychiatrists and other mental health professionals
to develop mental health policies and psychological intervention
to fight against COVID-19.
According to Martins (2007, p.114) “(…) sintomas dizem respeito aos fenômenos ou mudanças no organismo.” Considering
the focus of this work, issues such as “stress”, “depression” and
“anxiety” will be analyzed. Stress can be considered a “(…) estado gerado pela percepção de estímulos que provocam excitação
emocional (…)” (Margis, 2003, p.65). For Teng (2005, p.150), depression can be defined as “uma síndrome psiquiátrica altamente

Revisão da Literatura
Além dos efeitos económicos mencionados anteriormente, é relevante destacar alguns impactos psicológicos causados por essa
pandemia. Segundo Ho (2020), em regiões sem organizações estruturadas, como Singapura, os governos deveriam trabalhar de
forma mais próxima com psiquiatras e outros profissionais da
área da saúde mental para desenvolver políticas de intervenção
no combate dos efeitos do COVID-19.
De acordo com Martins (2007, p.114), “(…) sintomas dizem
respeito aos fenômenos ou mudanças no organismo”. O estresse pode ser considerado um “(...) estado gerado pela perceção
de estímulos que provocam excitação emocional (...)” (Margis,
2003, p.65). Para Teng (2005, p.150), depressão pode ser definida
como “uma síndrome psiquiátrica altamente prevalente na
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população em geral; estima-se que acometa 3% a 5% desta”. De
acordo com Margis (2003, p.71), pode-se dizer que “os sintomas
de ansiedade podem surgir antes de surgir um distúrbio definido
e completo, em resposta a eventos estressantes”.
Metodologia
Para este estudo, um inquérito foi aplicado em maio de 2020,
o qual foi partilhado através das redes sociais. Foram coletadas
435 respostas, nas quais prevalecem o sexo feminino (77%), a
faixa etária entre 25 e 44 anos (40%) e a nacionalidade portuguesa (91%).
Resultados
Cerca de 80% das pessoas indicaram que a pandemia faz com
que evitem considerar viagens para o Brasil no futuro próximo.
Além disso, 24% costumava viajar frequentemente antes da pandemia, 38% tinha alguma viagem marcada que foi cancelada devido ao surto de COVID-19 e apenas 19% não conseguiu obter
reembolso da reserva cancelada.
Quanto aos aspetos inerentes à saúde mental, 32% apresentava
algum dos sintomas psicológicos analisados no presente trabalho, dos quais 50% sentiram o agravamento desses sintomas durante o período da pandemia. Entre as pessoas que não apresentavam sintomas psicológicos, 31% indicou o aparecimento dos
referidos sintomas no contexto COVID-19.
Os resultados obtidos também apontam que 41% dos inquiridos
admitem que recorreriam a uma aplicação que contemplasse a
ajuda por parte de economistas, psicólogos e agentes de viagem.
Ademais, foram encontradas associações significativas entre
gênero/idade e outras variáveis: os mais velhos viajam mais
frequentemente (Q.2), tiveram mais viagens canceladas (Q.3),
apresentaram sintomas psicológicos mais frequentemente (Q.5)
e indicaram maior interesse em usar o site/aplicativo indicado
(Q.8), quando comparados com os mais jovens. Em relação às
associações com o gênero, as mulheres apresentaram maior recorrência em termos de viagens canceladas (Q.3) e de sintomas
psicológicos pré-pandemia (Q.5).

Conclusões
Neste projeto, alguns importantes tópicos relacionados com os
efeitos negativos da atual pandemia foram abordados. A propósito da dimensão económica, a nível regional, identificou-se o
grande impacto da pandemia nos fluxos turísticos para o Brasil,
pelo menos, no futuro próximo. A nível individual, apesar do
grande número de cancelamentos de voos, a maioria dos turistas
conseguiu de alguma forma ser ressarcida do prejuízo. A propósito dos aspetos relacionados com a saúde mental, metade das
pessoas que apresentava algum sintoma sentiu o seu agravamento durante a pandemia, enquanto que uma parte substancial das
pessoas que não apresentava os referidos sintomas, indicou o seu
aparecimento durante a pandemia.
Limitações
A principal limitação foi a falta de artigos publicados relativos
ao tema.
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prevalente na população em geral; estima-se que acometa 3% a
5% desta.” According to Margis (2003, p.71) it can be said that
“sintomas prodrómicos de ansiedade podem surgir anos antes
do surgimento de um transtorno definido e completo, em resposta a eventos estressantes.”
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Conclusions
In this project, topics related to the negative effects of the current
pandemic were addressed. With regard to economic impacts, at
the regional level, a relevant impact on tourism flows to Brazil
was identified, at least, in the near future. At the individual level,
despite the large number of flight cancellations, the vast majority
of consumers managed to somehow be compensated for the loss.
Regarding the aspects related to mental health, half of the people
who had a disorder before the crisis felt the worsening of symptoms during the pandemic period, while a substantial part of the
people who did not have psychological disorders, indicated its
appearance during the era of COVID-19.
Limitations
The main limitation to carrying out this work was the lack of
published articles related to the topic.
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Resumo
Os efeitos da atual pandemia em setores como o Turismo são
substanciais, forçando as empresas a procurarem novas alternativas de negócio. Com base nesse contexto, o presente estudo teve
como principal objetivo verificar se as atividades de cocriação
podem ser consideradas uma oportunidade de negócio e, consequentemente, de alguma forma atenuar os impactos negativos
causados pela pandemia no Brasil. Neste sentido, uma análise de
tipo multimétodo - entrevistas e inquérito - foi realizada. Os resultados permitiram concluir que há uma grande oportunidade
de negócio, em termos de atividades de cocriação, para o setor
de eventos no Brasil.

Abstract
Currently, the effects of COVID-19 in sectors such as Tourism
are overwhelming, forcing companies to look for new alternatives to provide their services. With this in mind, the objective of
the present study was to analyze how co-creation activities can
mitigate the impacts caused by the pandemic in Brazil. Mixed
method was used to achieve this goal, more specifically, managers’ interviews and customers’ surveys. The results highlighted
the fact that there is a great business opportunity to Brazilian
events sector.

Palavras-Chave: Brasil; cocriação; COVID-19; eventos; turismo.

Introduction
Tourism is an important sector to Brazilian economy (WTTC,
2020; WEF, 2019). On the demand side, one of the main tourist exporters to Brazil is Europe (UNWTO, 2019). However, it
is expected a substantial reduction of the tourism participation
on world and Brazilian GDP this year, due the COVID-19 effects
(Statista, 2020; UNWTO, 2020). With this in mind, the objective
of this study was to analyze how co-creation activities can mitigate the impacts caused by the pandemic in Brazil.

Keywords: Brazil; co-creation; COVID-19; tourism events.

Introdução
O Turismo é um setor importante para a economia brasileira
(WTTC, 2020; WEF, 2019). Um dos principais emissores de
turistas para o Brasil é a Europa (UNWTO, 2019). No entanto,
espera-se uma redução substancial da participação turística no
mundo e no PIB do Brasil este ano, devido aos efeitos da pandemia (Statista, 2020; UNWTO, 2020). Tendo isto em consideração,
o objetivo deste estudo era analisar se as atividades de cocriação
poderiam ser consideradas uma oportunidade de negócio e, consequentemente, de alguma forma atenuar os impactos causados
pela pandemia no Brasil.

Literature Review
The emergence of co-creation paradigm is related to the development of several aspects, such as customization technologies
(Ind & Coates, 2013). The co-creation concept, which has been
continuously developed (Garcia-Rosell, Haanpaa & Janhunen,
2019), is related to value creation processes (Chen, King & Suntikul, 2020) which contemplate “various types of customer resources and efforts into the experience value scene” (Mkono, 2013, p.
242). Recent studies have related the concept of co-creation with
multiple kinds of stakeholders (Chen, King & Suntikul, 2020).
These dimensions are fundamental to companies’ competitive
advantage, which can be understood as the advantage in creating
value for the stakeholders (Porter, 1985).
Within tourism literature, co-creation analyses can be divided in
two main groups: organization/destination and tourist perspective (Campos et al., 2018). In this context, hospitality was evidenced as a key aspect to co-creation activities as it allows the event’s
memory to last in time (Wood & Kinnunen, 2020). In the events
sector, co-creation occurs through direct (Alexiou, 2019) and
indirect interactions (Semrad & Rivera, 2018) between festival
participants and organizers. Concerning the last type of interac-

Revisão da Literatura
O surgimento do paradigma da cocriação está relacionado com
o desenvolvimento de vários aspetos, tais como as tecnologias
customizadas (Ind & Coates, 2013). O conceito de cocriação, o
qual está continuamente em mutação (Garcia-Rosell, Haanpaa &
Janhunen, 2019), está associado a processos de criação de valor
(Chen, King & Suntikul, 2020) que contemplam “various types of
customer resources and efforts into the experience value scene”
(Mkono, 2013, p. 242). Estudos recentes começaram a relacionar
de forma mais recorrente o conceito de cocriação com os vários
tipos de stakeholders (Chen, King & Suntikul, 2020). Estas dinâmicas são fundamentais para a vantagem competitiva das empresas, a qual pode ser entendida como a vantagem em termos
de criação de valor para os stakeholders (Porter, 1985).
A literatura relacionada com a cocriação pode ser dividida em
dois grandes grupos: a perspetiva da organização e a do turista
(Campos et al., 2018). Neste contexto, a hospitalidade das orga-
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nizações foi evidenciada como um aspeto-chave para as atividades de cocriação, uma vez que permite que o evento se torne
memorável (Wood & Kinnunen, 2020). No setor de eventos, a
cocriação ocorre através de interações diretas (Alexiou, 2019)
e indiretas (Semrad & Rivera, 2018) entre participantes e organizadores. Sobre o último tipo de interação, a criação de valor
ocorre através, por exemplo, das opiniões disponibilizadas nos
sites dos eventos (Semrad & Rivera, 2018).
Metodologia
Em termos de metodologia, os resultados do presente trabalho
foram obtidos a partir de três entrevistas com gestores brasileiros
da área de eventos turísticos e de um inquérito aplicado a potenciais clientes. O principal objetivo destas análises foi examinar a
dinâmica de cocriação a partir de diferentes perspetivas. A amostra por conveniência foi obtida através do método conhecido por
snowball. Das 81 pessoas que responderam ao inquérito, a maior
parte era do sexo masculino (52%), de nacionalidade portuguesa
(93%) e da faixa etária entre 18 e 24 anos (83%). Considera-se
oportuno evidenciar que a referida faixa etária representa apenas 4% dos turistas recebidos pelo Brasil (Statista, 2019), o que
significa uma grande possibilidade de crescimento do mercado
nesta categoria.
Resultados
Em relação ao questionário, é importante salientar que 75% dos
entrevistados indicaram nunca terem participado em eventos
que contemplassem atividades de cocriação. Em relação aos 25%
que participaram, 55% deles gostaram muito ou muitíssimo da
experiência, gostariam de participar em outros eventos com
atividades de cocriação e recomendariam este tipo de eventos a
amigos ou familiares.
Por outro lado, os gestores destacaram que, para eles, a ideia de
cocriação está relacionada com a criatividade, diferenciação e
inovação. Segundo um dos gestores entrevistados, o processo
de cocriação já está presente em todas as fases dos seus eventos:
“no pré-evento, o processo de cocriação ocorre de forma bastante intensa, pois é neste momento que um esboço personalizado
do evento é elaborado. Nesta etapa, une-se o conhecimento da
empresa - a qual por muitas vezes conta com uma equipe multidisciplinar - ao conhecimento dos vários fornecedores, para
alcançar o resultado desejado pelo cliente (…) [durante o evento] recebemos feedbacks e tentamos implementá-los imediatamente. No pós-evento, a cocriação amplia o conhecimento da
empresa em relação ao evento e permite que seja usado em eventos futuros ”. Especificamente em termos da criação de valor, os
gestores destacaram que a cocriação tem impactos positivos pois
permite que a oferta se torne mais alinhada com as expectativas
dos clientes.
Conclusão
Há uma grande oportunidade de negócio em termos de cocriação para o setor de eventos, incluive no Brasil, uma vez que os
gestores brasileiros destacaram a relevância deste tipo de atividades para a inovação e a criação de valor, bem como o facto de
a maior parte dos potenciais clientes nunca ter participado em
eventos com atividades de cocriação.

tion, the creation of value occurs through, for example, electronic Word of Mouth eWOM reviews (Semrad & Rivera, 2018).
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Conclusion
There is a great business opportunity in the events sector for co-creation, including in Brazil, since Brazilian managers highlighted the relevance of this kind of activities to innovation and value
creation as well as the fact that most part of the potential customers had never participated in events with co-creation activities.
Limitations
The analyze of co-creation dynamics from the customers’ point
of view was limited by the low number of people that answered
the survey and had participated in events with co-creation activities.

Limitações
A análise das dinâmicas de cocriação do ponto de vista dos clientes foi limitada devido ao reduzido número respostas obtidas
através do inquérito, bem como, de pessoas que participaram em
eventos que contemplassem atividades de cocriação.
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Resumo
Devido ao COVID-19, as agências de viagens no Brasil registaram perdas económicas consideráveis. Inúmeros reembolsos
foram feitos e a maioria das rotas turísticas foi afetada. Após a
crise, será necessário impulsionar o turismo e atrair novos mercados. Com o objetivo de minimizar essas consequências, são
propostas neste artigo algumas medidas que podem ajudar as
agências de viagens.

Abstract
Due to COVID-19, Brazil travel agencies recorded considerable
losses. Numerous reimbursements were made, and most tourist
routes were affected. After the crisis, it will be necessary to boost
tourism and attract new markets. With the aim of minimizing
these negative consequences, some measures that may positively
impact the tourism sector are proposed to help travel agencies.

Palavras-Chave: Agências de viagens; Brasil; COVID-19, soluções

Keywords: Travel agencies, Brazil, COVID-19, solutions.

Introdução
O setor das viagens é dos mais afetados uma vez que a COVID-19 continua a desincentivar os turistas de todo a mundo a
saírem do seu país de residência. De acordo com uma análise do
PewResearch Center, 93% da população mundial vive em países
que adotaram algum tipo de medida de restrição para viagens e
três mil milhões de pessoas em todo o mundo vivem em países
que fecharam completamente as suas fronteiras para o resto do
mundo. Segundo o estudo divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, estima-se que o Brasil sofra uma queda de 40% nas receitas
em relação ao ano de 2019. Este impacto reflete-se na perda de
aproximadamente cento e cinco mil milhões de reais, num setor
que representa 3,71% do Produto Interno Bruto do país.

Introduction
The travel industry is one of the most affected sectors, as measures to contain contagion by COVID-19 directly impact the
economy. According to an analysis by the PewResearch Center,
today, 93% of the world population live in countries that have
adopted some kind of travel restriction measure and three billion
people around the world live in countries that have completely
closed their borders to the rest of the world.
According to the study released by the Getúlio Vargas Foundation, it is estimated that Brazil is expected to suffer a drop of close
to 40% compared to 2019 due to the impact of the new corona
virús. This impact is reflected in the loss of approximately 200
million Euro in a sector that represents 3.71% of the country
Gross Domestic Product.

Revisão da Literatura
Segundo Cecília (2020), esta é a maior crise vivida no setor do
turismo e hotelaria na era atual e prevê-se um altíssimo índice
de falências nas empresas relacionadas ao turismo, resultando no
desemprego de outros tantos milhares e um impacto direto e indireto no PIB brasileiro, tendo o número de viagens canceladas
chegado a 85% (Alessi, 2020) e as perdas estimadas na aviação
chegado a 80 mil milhões de dólares em todo o mundo (Masson,
2020). O setor do comércio, serviços e turismo é o que apresenta
maior potencial de impacto negativo. As atividades económicas
que o compõem dependem da circulação de mercadorias e consumidores. Em especial no turismo, afetado frontalmente pela
impossibilidade de viagens, reservas e visitas, ação necessária
para prevenção ao novo vírus (Campos, 2020). Apesar do agravamento da crise, não foram impostas restrições oficiais, apenas
recomendações para diminuir os riscos (Veleda, 2020) ainda que
uma grande parte dos países afetados tenha imposto restrições
na entrada e saída de pessoas (Mucelin, & d’Áquino, 2020).

Literature Review
According to Cecília (2020), the COVID-19 crisis is the biggest
crisis experienced in the tourism and hotel sector in the current
era and a very high rate of bankruptcies in tourism-related companies is predicted. This will result in unemployment of thousands more and a direct and indirect impact on Brazil’s GDP,
with the number of trips cancelled reaching 85% (Alessi, 2020)
and the estimated losses in aviation reaching 80 billion dollars
worldwide (Masson, 2020). The sector of trade, services and tourism has the greatest potential for negative impact. Its economic
activities depend on the circulation of goods and consumers,
especially in tourism, which is affected by the impossibility of
travel, reservations and visits, a necessary action to prevent the
new virus (Campos, 2020). Despite the worsening of the crisis,
no official restrictions were imposed, only recommendations to
reduce the risks (Veleda, 2020) even though a large part of the
affected countries-imposed restrictions on the entry and exit of
people (Mucelin & d’Áquino, 2020).
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Segundo a ABAV- Associação Brasileira de Agências de Viagens
(2020), tem-se trabalhado intensamente na difusão e partilha de
todas as informações que chegam, tanto de fontes oficiais dos
órgãos de saúde como dos fornecedores envolvidos, como companhias aéreas e hotéis. Referem ainda que que têm mantido
contacto constante para que estes reforcem os canais de atendimento aos agentes de turismo e que sejam oferecidas opções e
facilidades nas remarcações ou reiterações, sem custo, aos passageiros que não se sentirem confortáveis em viajar no momento
em questão. As políticas de remarcações não são padronizadas,
alterando-se conforme o fornecedor, em que as agências de viagens fazem toda a intermediação necessária. Garantem também
às suas agências de viagens o melhor atendimento possível que
esta fase permite oferecer aos seus clientes finais, lembrando que
a Organização Mundial de Saúde continua a desaconselhar a
aplicação de quaisquer restrições de viagens (ONU News, 2020
& ABAV, 2020). Segundo a Decolar (2020), a maior agência de
viagens do Brasil, para dar suporte os clientes, a empresa realocou colaboradores para cuidar do Customer Care, dobrou o número de operadores de atendimento de chamadas e aumentou a
capacidade de automação para ajudar nas remarcações. A empresa também priorizou as condições flexíveis de remarcação e a
emissão de vouchers de viagens (Andrade, 2020).
Metodologia
A metodologia mais apropriada para este estudo será a construção de um questionário, baseado nos estudos existentes, que será
enviado a profissionais do turismo, que trabalhem em Agências
de Viagens no Brasil. Primeiramente será enviado um questionário piloto a 10 agentes de viagens que posteriormente será
corrigido e então, enviado massivamente ao público-alvo. Foi
selecionada uma amostra aleatória por conveniência, e utilizado
um questionário online do Google Forms, partilhado nas redes
sociais das agências de viagens brasileiras. O questionário terá
20 perguntas abertas e incidirá sobre o tema em estudo. Pretendemos recolher as respostas durante o mês de julho e agosto de
2020. O instrumento para a analise estatística será o SPSS, versão
26.
Resultados Esperados

Pretende-se saber se as agências de viagens no Brasil planeiam adaptar a sua programação e oferta de modo a transmitir segurança aos
clientes. Por outro lado, também se pretende averiguar em que medida se ajustará o preço dos pacotes turísticos para enfrentar a recessão económica que se avizinha. Por último, tencionar-se perceber
como planeiam as agências de viagens promover os seus pacotes e
serviços nesta fase de pandemia e inicio de desconfinamento.

Limitações

Para a realização do estudo deparámo-nos com alguns inconvenientes, sendo o principal a falta de tempo para os inquiridos responderem de forma concreta e com algum grau de certeza, dada a imprevisibilidade com que o vírus ataca as consequências na economia
mundial.

Conclusão

Com estas questões, esperamos saber se as agências de viagens no
Brasil planeiam mudar as suas rotas de forma a manter o distanciamento social possível, evitando assim os aglomerados de pessoas,
bem como em que medida irão ajustar o preço dos seus pacotes para
enfrentar a recessão económica que se avizinha, onde, naturalmente,
a média dos turistas terá menos dinheiro disponível para usufruir de
viagens, principalmente em lazer. Por último esperamos saber como
as agências turísticas vão passar a promover os seu pacotes e serviços nesta fase de pós-pandemia.
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According to ABAV- Associação Brasileira de Agências de Viagens (2020) - they have been working intensively in the diffusion
and sharing of all the information that arrives, both from official sources of health agencies and the suppliers involved, such
as airlines and hotels. They also mention that they have been in
constant contact to reinforce the channels of assistance to tourism agents and to offer options and facilities in rebookings or
reiterations, at no cost, to passengers who do not feel comfortable travelling at the moment in question. The rebookings policies are not standardized, changing according to the supplier,
where the travel agencies make all the necessary intermediation.
They also guarantee their travel agencies the best possible service
that this phase allows them to offer their end customers, remembering that the World Health Organization continues to advise
against the application of any travel restrictions (UN News, 2020
& ABAV, 2020).
According to Decolar (2020), the largest travel agency in Brazil,
to support customers, the company has reallocated employees to
take care of Customer Care, doubled the number of operators to
attend calls and increased the automation capacity to help in redial. The company also prioritized flexible redial conditions and
the issuance of travel vouchers (Andrade, 2020).
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Methodology
The most appropriate methodology for this study will be the
construction of a questionnaire, based on existing studies, which
will be sent to tourism professionals, working in Travel Agencies in Brazil. First a pilot questionnaire will be sent to 10 travel
agents who will then be corrected and then massively sent to the
target audience.
A random sample was selected for convenience, and an online
survey was used from Google Forms, shared on the social networks of Brazilian travel agencies. The questionnaire will have
20 open questions and will focus on the subject under study. We
intend to collect responses during July and August 2020. The tool
for statistical analysis will be the SPSS, version 26.
Expected Results
We want to know if travel agencies in Brazil plan to adapt their
schedule and offer in order to transmit security to customers. On
the other hand, it is also intended to find out to what extent the
price of tourist packages will be adjusted to face the economic
recession ahead. Finally, it is intended to understand how the travel agencies promote their packages and services in this phase of
pandemic and beginning of deconfinement.
Limitations
In order to carry out the study, we encountered some inconveniences, being the main one the lack of time for respondents to
respond in a concrete way and with some degree of certainty,
given the unpredictability of the virus and its repercussions on
the world economy.
Conclusion
With these questions, we seek to find out whether travel agencies in Brazil plan to change their routes in order to maintain
the social distance possible, thus avoiding crowds, as well as to
what extent they will adjust the price of their commercial packages to face the economic recession ahead, where, of course, the
average of tourists will have less money available to enjoy trips,
mainly for leisure. Finally, we want to know how tourist agencies
will promote their packages and services in this post-pandemic
phase.
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Introdução
Turismo sustentável, em teoria visa satisfazer as necessidades das gerações presentes sem comprometer as gerações futuras (OMT,
2003), contudo, na prática falhámos na sua aplicação (Swarbrooke, 1997). O mesmo autor defende que mesmo antes da pandemia,
essa falha sistémica era evidente com fenómenos como o overtourism e as elevadas emissões de CO2 registadas para qual o sector
contribui largamente. Como tal, o Covid-19 apresenta-se como uma conjuntura perfeita para replanear e repensar o turismo e adotar
novas direções, onde recuperar o sector, sem combater os seus problemas sistémicos será uma oportunidade falhada (Ateljevic, 2020;
Dredge, 2020, Prideaux, Thompson, & Pabel, 2020).
Assim, com o foco no exemplo prático do Brasil, o objetivo deste estudo é suscitar uma reflexão conjunta para a seguinte questão:
Que turismo queremos na era pós-covid-19?
Revisão da Literatura
Segundo Beni (2003), deverá existir um equilíbrio entre as atividades humanas e a preservação do meio ambiente, exigindo uma
responsabilidade equitativa e definida em relação ao consumo e aos comportamentos face aos recursos naturais, como tal, destaca-se
o turismo sustentável que visa minimizar impactos ecológicos e socioculturais e promover benefícios económicos para as comunidades locais e países recetores (Moraes, 2013). Dando o exemplo do Brasil e segundo o World Travel; Tourism Council (WTTC, 2017),
a contribuição do Turismo para o PIB nacional deve chegar a 8,2% em 2028, sendo que, consequentemente, devera-se abordar a importância da atividade turística e da implantação de políticas e programas para promover ações e planeamentos voltados a estimular
o turismo de maneira sustentável.
O turismo impacta significativamente tanto a vida dos que viajam, como a dos habitantes locais do destino, tornando-se importante
principalmente em países como o Brasil onde as preocupações ambientais têm vindo a surgir devido à escassez de recursos naturais
no país (Medeiros, 2013). A prática de turismo sustentável vai ao encontro do desenvolvimento da consciência humana (Medeiros,
2013) e perante a pandemia Covid-19 essa mesma consciência expande-se no sentido de melhorar a capacidade de discutir problemas globais como a sustentabilidade (Galvani, Lew & Perez, 2020).
Resultados esperados
Este estudo expõe-se de forma empírica e foi realizado através da leitura e revisão de artigos e estudos na área do turismo sustentável
(Swarbrooke, 1997 e OMT, 2003; Medeiros, 2013), turismo na América Latina, mais especificamente no Brasil (Medeiros, 2013). Tendo em conta o estudo realizado espera-se conseguir perceber melhor o mercado do turismo sustentável da América Latina, perceber
quais são os problemas neste segmento de turismo e arranjar maneira de solucionar os problemas face aos novos contextos que o Covid-19 impõe (Ateljevic, 2020; Dredge, 2020; Prideaux, Thompson, & Pabel, 2020). Durante a pesquisa encontra-se uma necessidade
de mudança para um turismo cada vez mais sustentável, principalmente em países como o Brasil, onde têm crescido preocupações
ambientais (Medeiros, 2013). Como tal, a proposta deste estudo é promover uma consciência alargada dos benefícios
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ambientais, socioculturais e económicos de uma abordagem sustentável no desenvolvimento do turismo no Brasil, de modo a atrair
um maior número de empreendedores para este segmento que priorizem o bem-estar social e as dimensões ambientais, em vez de
um crescimento desmedido a curto-prazo.
Conclusão
Este estudo propõe investigar os benefícios do turismo sustentável no Brasil, na era pós-Covid-19. O turismo sustentável, tendo em
conta os consumos excessivos por parte da hotelaria e dos seus consumidores, é muito importante para minimizar a pegada ecológica
e sociocultural, relativamente ao setor do turismo e da hotelaria.
Face aos resultados obtidos na nossa pesquisa, como era esperado, elegemos o Brasil como um local capaz de contribuir para esse fim,
devido às suas condições socioeconómicas, bem como às suas condições ambientais. Todavia, devido ao problema pandémico que
vivemos atualmente, existe uma dificuldade acrescida no que toca à recolha de informação científica, consequência dos ainda poucos
estudos existentes sobre esta temática.
Para estudos futuros, este artigo permitirá ter uma ideia do que é o turismo sustentável, mais concretamente no Brasil, e como adaptá-lo em função da situação pos Covid-19. Considerando tudo isto, podemos afirmar que o Brasil estabelece um ponto de partida
para uma oportunidade de enriquecimento, no caso de se adaptar e de implementar medidas sustentáveis no setor do turismo e da
hotelaria.
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Resumo
A pandemia Covid-19 tem desafiado todos os setores económicos e, em particular, o Turismo. Sendo a restauração um target
fundamental do Turismo, e a confiança, bem como a segurança,
elementos chave para a retoma do mesmo, propomos uma solução simples e eficaz que poderá contribuir para a regeneração do
setor cativando, de forma progressiva, a atenção dos consumidores em geral e os turistas em particular. Essa solução consiste na
divisão da área dos restaurantes, através de divisórias ou cápsulas
(com uma capacidade máxima de seis clientes por cápsula), mediante a sua dimensão e capacidade financeira. O pedido e entrega da refeição, seriam realizados através de um dispositivo móvel, disponível em cada uma das mesas e cápsulas, pelo qual seria
dada a possibilidade ao cliente de consultar o menu disponível,
efetuar o seu pedido e, posteriormente, realizar o pagamento. As
refeições seriam fornecidas por via de um empregado de mesa
devidamente protegido ou, em alternativa, através do uso de uma
plataforma rolante. Após a refeição, seriam oferecidos meios de
proteção, como máscaras e gel desinfetante, de modo a garantir a
segurança de todos a posteriori. Os restaurantes que implementem este conceito, serão distinguidos com uma certificação de
segurança e higiene. Por fim, através de uma app posteriormente
concebida, o consumidor poderá consultar todos os estabelecimentos certificados, dando um maior sentimento de segurança
durante toda a sua experiência, bem como, partilhar os seus comentários e avaliações via TripAdvisor ou Zomato, por exemplo.

Abstract
The Covid-19 pandemic has challenged all economic sectors and,
in particular, Tourism. As catering is a fundamental target for
tourism, trust and safety are key elements for its recovery. With
that said we propose a simple and effective solution that can contribute to the regeneration of the sector, gradually capturing the
attention of consumers in general and tourists in particular. This
solution consists of dividing the restaurant area, through partitions or capsules (with a maximum capacity of six customers per
capsule), according to its size and financial capacity. The order
and delivery of the meal, would be made through a mobile device, available in each of the tables and capsules, whereby the customer would be given the possibility to check the available menu,
place his order and make the payment. Meals would be provided
via a properly protected waiter or, alternatively, using a rolling
platform. After the meal, means of protection would be offered,
such as masks and disinfectant gel, in order to guarantee the safety of everyone afterwards. Restaurants that implement this concept will be distinguished with safety and hygiene certification.
Finally, through a subsequently designed app, consumers will be
able to consult all certified establishments, giving them a greater
sense of security throughout their experience, as well as sharing
their reviews via TripAdvisor or Zomato, for example.
Keywords: COVID-19, restaurants, safe, trust
Introduction
The need to reinvent and restructure the various economic sectors in most countries as a result of the Covid-19 pandemic crisis
has resulted in the search for innovative plans in order to regain
consumer confidence and security, factors to which the idea we
propose could contribute. In a catering context, one of the areas
most affected by the pandemic, we propose a division of the restaurant area, through partitions or capsules, in order to ensure
social distancing in accordance with WHO (World Health Organization) standards. The ordering and delivery of the meal would
be done through a mobile device, through which the customer
would be given the possibility to consult the menu, place the order and then pay the bill. The meals would be delivered via a properly protected waiter or through the use of a rolling platform.

Palavras-Chave: COVID-19, restaurantes, segurança, confiança
Introdução
A necessidade de reinvenção, e de restruturação, dos diversos setores económicos da generalidade dos países, em consequência
da crise pandémica de Covid-19, resultou na procura de planos
inovadores de modo a reconquistar a confiança, e segurança,
dos consumidores, fatores para os quais a ideia que propomos
poderá contribuir. Num contexto de restauração, uma das áreas
mais afetadas pela pandemia, propomos uma divisão da área dos
restaurantes, através de divisórias ou cápsulas, de modo a garantir um distanciamento social de acordo com as normas da OMS
(Organização Mundial de Saúde).
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O pedido e entrega da refeição seriam realizados através de um
dispositivo móvel, pelo qual seria dada a possibilidade ao cliente
de consultar o menu, efetuar o pedido e, posteriormente, realizar o pagamento da conta. As refeições seriam entregues por
via de um empregado de mesa devidamente protegido ou através do uso de uma plataforma rolante. Após a refeição, seriam
oferecidos meios de desinfeção e proteção, tais como máscaras
e gel desinfetante. Os restaurantes aderentes ao conceito serão
distinguidos com uma certificação de segurança e higiene e através de uma app, posteriormente concebida, o consumidor poderá consultar todos os estabelecimentos certificados, bem como,
partilhar os seus comentários e avaliações. Considera-se que esta
ideia seria uma boa aposta no Chile, por ser um dos países da
América Latina mais afetados por esta pandemia, estar classificado como um dos países de “baixa renda”, em que os sistemas
de saúde entrariam mais rapidamente em colapso (Walker et al.,
2020), e no qual se tem verificado um crescimento, gradual, de
interesse dos turistas portugueses.

After the meal, disinfection and protection kits would be offered,
such as masks and disinfectant gel. Restaurants adhering to the
concept would be awarded with a safety and hygiene certification and through an app, subsequently designed, the consumer
will be able to consult all the certified establishments, as well as
share their comments and evaluations. It is considered that this
idea would be a good investment in Chile, as it is one of the most
affected countries in Latin America by this pandemic, for being
classified as one of the “low income” countries, where health
systems would collapse more quickly (Walker et al., 2020), and
where there has been a gradual growth of interest of Portuguese
tourists.
Literature Review
Tourism is a social, cultural and economic phenomenon that
involves the movement of people to places outside their usual
context (UNWTO, 2019), whether for personal or professional
purposes. In 2019, 1.5 billion international tourist arrivals were
registered, representing the tenth consecutive year of growth in
the tourism sector (UNWTO, 2020). However, within the space of months, the framing of the global tourism system moved
from overtourism to nontourism (Gössling, Scott & Hall, 2020).
The COVID-19 pandemic, a phenomenon of global health, social and economic emergency, without any precedents (UNWTO,
2020),has been presenting several impacts in different economic
sectors of the countries, mainly, in Tourism. This occurred due
to the restrictions placed by the World Health Organization, in
order to prevent the spread of this virus. “The cancellation of travel and the closure of borders, practically precludes the tourism
industry from various countries” (Neto, 2020). According to the
World Tourism Organization, this pandemic caused a 22% decrease in the first quarter of 2020, resulting in a loss of 67 million
international arrivals and US $ 80 billion in revenues, putting at
risk around 100 to 120 million jobs directly linked to Tourism
(UNWTO, 2020).
In Latin America’s case, the Coronavirus disease (COVID-19),
compared to other countries, appeared relatively later (Burki,
2020), but it has hit all countries fiercely, from their health care,
to the economy and the financial system (Bitar & Zovatto, 2020).
With more than 30% of Coronavirus cases worldwide, this region has implemented some of the most effective measures in
the fight against this pandemic, such as confinement, border closure, or even slowing down the economic activity (International IDEA, 2020). In a scenario where tourist revenues decrease
by 30% in tourism revenues in 2020, GDP would fall by 2.5, 0.8
and 0.3 percentage points in the Caribbean, Mexico and Central America, and South America, respectively (report of World
Bank, April 2020), and it is predicted that before 2022 it will be
impossible for these regions to return to pre-crisis production
levels (Alzúa & Gosis, 2020). The catering sector has been one
of the most affected during this pandemic crisis, leading to the
immediate closure of numerous restaurants or the adaptation to
new services, causing companies to continue on the attempt to
maintain their fixed costs such as salaries and rent, besides optimizing their variable costs (Oliveira, Abranches, & Lana, 2020).
It is important for companies to continue to innovate and to seek
to implement the best possible practices to overcome this crisis. The way Chinese companies have continuously dealt with
the whole situation, should be a target of interest to all countries, especially those in Latin America region, where the virus is
gradually spreading. This business stimulation practices include
smart policies around remote working, anticipating and mitigating operational barriers and addressing all social impacts of the
current global health emergency (Hudecheck, Sirén, Grichnihk,
& Wincent, 2020).

Revisão da Literatura
O Turismo consiste num fenómeno social, cultural e económico que envolve a movimentação de pessoas para lugares fora do
seu contexto habitual (UNWTO, 2019), seja para fins pessoais ou
profissionais. Em 2019 foram registadas 1,5 mil milhões de chegadas de turistas internacionais, sendo o décimo ano consecutivo
de crescimento do setor turístico (UNWTO, 2020). Porém, num
espaço de poucos meses, o contexto global do Turismo passou
de overtourism para nontourism (Gössling, Scott & Hall, 2020).
A pandemia COVID-19, fenómeno de emergência mundial de
saúde, social e económica, sem quaisquer precedentes (UNWTO, 2020), tem vindo a apresentar vários impactos nos diferentes
setores económicos dos países, nomeadamente, no turístico. Isto
deve-se principalmente às restrições colocadas pela Organização
Mundial da Saúde, de modo a evitar a propagação deste vírus. “O
cancelamento de viagens e o encerramento de fronteiras, praticamente inviabiliza a indústria turística de vários países” (Neto,
2020). Segundo a Organização Mundial do Turismo, esta pandemia provocou um decréscimo de 22% no primeiro trimestre de
2020, traduzindo-se numa perda de 67 milhões de chegadas internacionais e de US $ 80 mil milhões em receitas, colocando em
risco cerca de 100 a 120 milhões postos de trabalho diretamente
ligados ao Turismo (UNWTO, 2020).
No caso da América Latina, a doença Coronavírus (COVID-19),
comparativamente a outros países, surgiu relativamente mais
tarde (Burki, 2020), porém tem atingido, com ferocidade, todos
os países, nas áreas dos cuidados de saúde, à economia e ao sistema financeiro (Bitar & Zovatto, 2020). Contando já com mais
de 30% dos casos de Coronavírus em todo o mundo, esta região
tem implementado algumas das medidas mais eficazes na luta
contra esta pandemia, como o confinamento, o encerramento de
fronteiras, ou até mesmo a desaceleração da atividade económica (International IDEA, 2020). Num cenário em que as receitas
turísticas decresçam 30% em 2020, estima-se uma queda percentual do PIB de 2.5, 0.8 e 0.3 na região das Caraíbas, México e
América Central, e América do Sul, respetivamente (relatório do
Banco Mundial, abril 2020), prevendo-se que antes de 2022 seja
difícil que estas regiões regressem aos níveis de produção pré-crise (Alzúa & Gosis, 2020).
O setor da restauração tem sido um dos mais afetados durante
esta crise pandémica, tendo como consequência o encerramento
imediato de inúmeros restaurantes ou à adaptação dos mesmos
a novos serviços, fazendo com que as empresas continuem na
tentativa de manter os seus custos fixos, como os salários ou os
alugueres, além de otimizar todos os seus custos variáveis
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Methodology
To understand the response to the project, as well as its importance for future Portuguese tourists when travelling to Chile, we
used a mixed qualitative and quantitative methodology, considering the data collected through a semi-structured questionnaire, posted online and using convenience sampling, as well as
secondary data made available by governmental and non-governmental organizations. The questionnaire was developed using
Likert scale questions (1 to 5), dichotomous questions (yes/no)
and an open question. Regarding secondary data, the Portuguese
Hospitality, Restaurant and Similar Association (AHRESP) and
the Semi-annual Report on the Latin American and Caribbean
Region (The Economy in the Times of Covid-19) were used in
order to promote and justify all the results obtained and expected from the work.
For qualitative data, analysis of the information obtained in the
open question, we used a word cloud through the Word Clouds
website and for quantitative data, other questions, we used the
SPSS 26.0, in which a non-parametric test to perceive differences
and associations, between categories, was used.

(Oliveira, Abranches, & Lana, 2020). Será importante que as empresas continuem a inovar e que procurem executar as melhores
práticas possíveis para ultrapassar esta crise. A forma como as
empresas chinesas lidaram e têm, continuamente, lidado com
toda a situação, deve ser alvo de interesse por parte de todos os
países, principalmente pelos da região da América Latina, onde o
vírus continua gradualmente a propagar-se. As práticas de estimulação empresarial incluem políticas inteligentes em torno do
trabalho remoto, a antecipação e mitigação de barreiras operacionais e abordar todos impactos sociais da emergência mundial
de saúde atual (Hudecheck, Sirén, Grichnihk, & Wincent, 2020).
Metodologia
Para percebermos da aderência ao projeto, bem como da sua importância para futuros turistas portugueses nas deslocações ao
Chile, recorremos a uma metodologia mista, qualitativa e quantitativa, considerando os dados recolhidos através de um questionário semiestruturado, disponibilizado online e com recurso
a amostragem por conveniência, bem como a dados secundários disponibilizados por organizações governamentais e não
governamentais. Na elaboração do questionário foram usadas
questões em escala de Likert (de 1 a 5), questões dicotómicas
(sim/não) e uma questão aberta. Relativamente aos dados secundários, recorreu-se à Associação de Hotelaria, Restauração e
Similares de Portugal (AHRESP) e ao Relatório Semestral sobre a
Região da América Latina e Caribe (A Economia nos Tempos de
Covid-19), de modo a fomentar e justificar todos os resultados
obtidos e esperados com a realização do trabalho.
Para análise de dados qualitativos, análise da informação obtida na questão aberta, recorremos a uma nuvem de palavras
por intermédio do website WordClouds e para análise de dados
quantitativos, restantes questões, recorremos ao SPSS, no qual
utilizamos testes não paramétricos para percecionar diferenças,
e associações, entre categorias.
O setor da restauração tem sido um dos mais afetados durante
esta crise pandémica, tendo como consequência o encerramento
imediato de inúmeros restaurantes ou à adaptação dos mesmos
a novos serviços, fazendo com que as empresas continuem na
tentativa de manter os seus custos fixos, como os salários ou os
alugueres, além de otimizar todos os seus custos variáveis (Oliveira, Abranches, & Lana, 2020). Será importante que as empresas continuem a inovar e que procurem executar as melhores
práticas possíveis para ultrapassar esta crise. A forma como as
empresas chinesas lidaram e têm, continuamente, lidado com
toda a situação, deve ser alvo de interesse por parte de todos os
países, principalmente pelos da região da América Latina, onde o
vírus continua gradualmente a propagar-se. As práticas de estimulação empresarial incluem políticas inteligentes em torno do
trabalho remoto, a antecipação e mitigação de barreiras operacionais e abordar todos impactos sociais da emergência mundial
de saúde atual (Hudecheck, Sirén, Grichnihk, & Wincent, 2020).

Results
Regarding the sample size 104, the majority (58.7%) of respondents are female (61), 63.5% (66) are aged between 20-30 years,
12.5% (13) are aged between 31-40 years, 9.6% (10) are aged between 41-50 years and 12.5% (13) are aged at least 51 years.
To the question “Would you go to a restaurant during the pandemic situation, where all necessary safety, hygiene and distance
standards were guaranteed?” 77.3% (77) answered yes and justified their answer with phrases and/or answers emphasizing “Safety”, “Norms”, “Fear” and “Confidence”, among others, as can be
seen from the word cloud
In quantitative terms, we find that there are no statistically significant differences in Fear of attending restaurants by age class
(Kruskal-Wallis test (df = 4, 5.589, p-value = 0.232 > 0.05)) as
well as by Gender (Mann-Whitney test, U = 1130.000, Wilcoxon
W = 2120.000 and Z = -1.420, p-value = 0.156 > 0.05). Further,
the agreement to implement rules does not depend on gender
(χ2((1))^2= 0.321, p-value = 0.571 > 0.05; Fisher´s Exact Test
with p-value = 0.656 > 0.05), the Fear of attending restaurants is
related to higher levels of Concordance in the implementation
of measures (χ2((16))^2= 58.929, p-value = 0.001 < 0.05), however the Fear is not related to Certification (χ2((16))^2= 19.423,
p-value = 0.247 > 0.05).
The messages related to Security and Confidence, will be fundamental in the recovery of Tourism in all countries and, in particular, in those where Tourism has a significant weight in GDP.
In Chile, GDP is expected to be -3.8% in 2020, 4.8% in 2021 and
2.8% in 2022 (forecasts obtained in the Semi-annual Report of
World Bank on the Latin American and Caribbean Region, April
2020). In this way, the results obtained become indicators of widespread acceptance of the idea that we propose, and may make
a small contribution to impact the area of catering and, consequently, Tourism in the country.

Resultados
Relativamente à amostra obtida, com dimensão 104, a maioria
(58.7%) dos respondentes são do sexo feminino (61), 63.5% (66)
têm idade entre os 20-30 anos, 12.5% (13) com idade entre os 3140 anos, 9.6% (10) entre os 41-50 anos e 12.5% (13) com idade
de, pelo menos 51 anos. À pergunta “Frequentaria um restaurante durante a situação pandémica, no qual estivessem garantidas
todas as normas de segurança, higiene e distanciamento necessário?” 77.3% (77) responderam que sim e justificaram a sua resposta com frases e/ou respostas que enfatizam a “Segurança”, as
“Normas”, o “Receio” e a “Confiança”, entre outras, como se pode
verificar pela nuvem.
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Limitations
We can consider as main limitations of this work, the lack of data
and statistics regarding the impact of Coronavirus on the catering sector, the shortage of scientific information regarding the
impact of this pandemic in Chile and, finally, the little knowledge
about the characteristics of the catering sector in this country.
The exploratory nature of the study, as well as all its adjacent factors, strongly limited the preparation of the literature review and
the comparison of results with other studies conducted. The time
constraints for collecting a larger sample with respondents from
other countries is another limitation.

Em termos quantitativos, verificamos que não existem diferenças, estatisticamente significativas, de Receio em frequentar restaurantes por classes etárias (Kruskal-Wallis test (df = 4, 5.589,
p-value = 0.232 > 0.05)) bem como por Género (Mann-Whitney test, U = 1130.000, Wilcoxon W = 2120.000 and Z = -1.420,
p-value = 0.156 > 0.05). Mais, a concordância com a implementação de regras não depende do género (χ2((1))^2= 0.321,
p-value = 0.571 > 0.05; Fisher´s Exact Test with p-value = 0.656
> 0.05), o Receio de frequentar restaurantes está relacionado com
maiores níveis de Concordância na implementação de medidas
(χ2((16))^2= 58.929, p-value = 0.001 < 0.05), contudo o Receio
não está relacionado com a Certificação (χ2((16))^2= 19.423,
p-value = 0.247 > 0.05).
As mensagens relacionadas com Segurança e Confiança, serão
fundamentais na retoma do Turismo em todos os países e, em
particular, naqueles em que o Turismo tem um peso significativo
no PIB. No Chile, prevê-se que o PIB seja de -3.8% em 2020,
4.8% em 2021 e 2.8% em 2022 (previsões obtidas no Relatório
Semestral sobre a Região da América Latina e Caribe, Banco
Mundial, abril 2020). Desse modo, os resultados obtidos tornam-se indicadores de uma aceitação, generalizada, da ideia que
propomos, podendo ser um pequeno contributo para impactar
a área da restauração e, consequentemente, o Turismo do país.

Conclusions
The Covid-19 pandemic has had a major impact on consumer
confidence and safety in all sectors, and in particular in the Tourism sector, more specifically in the area of catering. From the
results obtained, which we consider to be indicators given their
limitations, we can always conclude that the implementation of
of innovative strategies, such as the one we propose, could contribute to impact the attraction of tourists and transmitting safety and confidence, so that the recovery of the catering sector
could return to pre-pandemic levels, and thus be a small contribution to the GDP forecasts in Chile.
The pandemic situation cuts across society, age and gender. As
can be seen, the differences between these categories are not significant, but the search for and obtaining reliable information, as
well as guarantees of security and feelings of trust will be fundamental in the future. Whether in Tourism in general or in catering in particular.

Limitações
Podemos considerar como principais limitações a este trabalho,
a falta de dados e estatísticas relativas ao impacto do Coronavírus
no setor da restauração, a escassez de informação científica referente ao impacto desta pandemia no Chile e, por último, o pouco conhecimento sobre as características do setor da restauração
neste país. O carácter exploratório do estudo, bem como, todos
os seus fatores adjacentes, limitaram fortemente a elaboração da
revisão da literatura e a comparação de resultados com outros
estudos realizados. As limitações de tempo para recolha de uma
amostra de maior dimensão e com respondentes de outros países, é outra das limitações.
Conclusão
A pandemia de Covid-19 causou grande impacto na confiança e
segurança dos consumidores relativamente a todos os setores e,
em particular, ao setor turístico, mais concretamente, na área da
restauração. Pelos resultados obtidos, que consideramos como
indicadores dadas as suas limitações, sempre podemos concluir
que a implementação de estratégias inovadoras, como a que propomos, poderão contribuir para impactar a atração de turistas e
de transmitir segurança e confiança, de modo a que a retoma do
setor da restauração possa voltar a níveis pré pandemia, e dessa
forma ser um, pequeno, contributo para se verifiquem as previsões do PIB no Chile. A situação pandémica é transversal a toda
a sociedade, idades e géneros. Como se pode constatar as diferenças entre essas categorias não são significativas, mas a procura, e obtenção, de informação fidedigna bem como garantias
de segurança e sentimentos de confiança serão fundamentais no
futuro. Seja no turismo em geral ou na restauração em particular.
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Resumo
As consequências do COVID-19 causaram enormes repercussões mundiais nos mais variados setores da sociedade. O turismo é um setor muito importante no Chile, representando 3,2%
do seu PIB (OCDE, 2016). Por este motivo, é importante desenvolver novas estratégias para ajudar o turismo a ultrapassar esta
situação. Como tal, este estudo incide sobre a possibilidade de
viajar para zonas naturais e rurais do chile e fazer Astroturismo.
É necessário desenvolver estratégias de marketing que definam
claramente os benefícios deste tipo de turismo e promovam as
medidas necessárias para garantir os mais altos standards de higiene e saúde.

Abstract
The consequences of COVID-19 have been thoroughly felt in
the worlwide economy and in every sector of society. Tourism
is a very important sector in Chile, representing 3,2% of its GDP
(OECD, 2016). Therefore, it is important develop new strategies
to help tourism overcome the situation at hand. As such, this study aims to enhance the possibility of traveling to the natural and
rural areas of Chile to engage in Astrotourism. It is necessary to
develop marketing strategies that clearly mark the benefits of this
type of tourism, as well as promoting the necessary measures to
ensure the utmost standards of hygiene and health security.
Keywords: Astrotourism; chile; COVID-19; rural areas; marketing strategies

Palavras-Chave: Astroturismo; chile; COVID-19; áreas rurais;
estratégias de marketing

Introduction
The world is going through difficult times due to the COVID-19
pandemic, which caused enormous repercussions in most sectors around the world, generating an unprecedented economic
crisis. For this reason, we aim to help the tourism sector even
when it is crucial to respect social distancing, health and cleaning. Astrotourism can be an alternative for many as it promotes
a different kind of tourism only possible far away from city centers.

Introdução
O mundo está a passar por tempos difíceis devido à pandemia
do COVID-19, que causou enormes repercussões na maioria dos
setores, gerando uma crise económica sem precedentes.
Por esse motivo, esta investigação tem como objetivo ajudar o
setor do turismo, mesmo quando é crucial respeitar o distanciamento social e preservar a saúde dos cidadãos. O astroturismo
pode ser uma alternativa para muitos turistas, pois promove um
tipo diferente de turismo possível apenas longe dos centros das
cidades.

Literature Review
Condesso (2011), emphasizes the importance of Rural Tourism,
mentioning the relevance of its development in Latin America
and Fernandes (2008), mentions that there is an increase in tourism demand in the countryside regions. Furthermore, cultural
tourism heritage present in the most rural areas is an attraction
for young tourists (Costa, 2006).
According to Schaerer, et al., (2001), the development of rural
tourism and agrotourism in Chile, although not yet quite significant, has a positive impact on accommodation, restaurants, the
sale of handicrafts, folk music and transport. According to the
authors, there is no doubt that this activity has a very promising
future. One of the areas under development in rural tourism is
the astroturism that emerged at the same time as amateur astronomy Fayos-Solá, et al, (2016), and which can be classified,

Revisão de Literatura
Condesso (2011), enfatiza a importância do Turismo Rural,
mencionando a relevância do seu desenvolvimento na América
Latina e Fernandes (2008), refere que se verifica um incremento
da procura turística nas regiões do interior, o que lhe confere um
estatuto prestigiado no mapa do Turismo em geral. Além disso,
o património cultural presente nas zonas mais rurais é uma atração para os jovens turistas (Costa, 2006).
Podemos verificar que, segundo Schaerer et al. (2001), o desenvolvimento do turismo rural e agroturismo no Chile, apesar de
ainda não ser bastante significativo, tem um impacto positivo no
alojamento, na restauração, na venda de artesanato, na música
folclórica e nos transportes. De acordo com os autores, acima
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mencionados, não existe dúvidas que esta atividade tem um
futuro sobejamente prometedor. Uma das áreas em desenvolvimento no turismo rural é o astro-turismo que surgiu ao mesmo
tempo que a astronomia amadora Fayos-Solá, et al. (2016), e que
pode ser classificado, segundo Najafabadi (2012) como: turismo
de natureza pela relação visitante – espaço natural; turismo de
aventura pela experiência proporcionada; turismo sustentável
por não carecer de intervenção humana no desenvolvimento do
produto e turismo educacional por ser um instrumento fabuloso para aprender-se mais sobre astronomia (Fayos-Solá e Jafari,
2010).
Segundo as declarações da Starlight (2011), o facto do astroturismo ser praticado de forma sustentável e em locais distantes
da realidade do homem urbano, ausente da poluição luminosa,
fomenta a preservação do meio ambiente, da cultura e da qualidade do céu noturno para a observação das estrelas. O astro-turista, segundo Rodrigues (2020), procura o desconhecido num
céu escuro, num território acolhedor e com identidade. Também
demonstram interesse pela astrofotografia e a média das idades é
de 30 anos (Carter, 2010).

according to Najafabadi, (2012), as nature tourism by the visitor
relationship - natural space; adventure tourism by the experience
provided; sustainable tourism because it does not lack human
intervention in product development and educational tourism
because it is a fabulous tool to learn more about astronomy
(Fayos-Solá & Jafari, 2010). According to Starlight (2011), the
fact that astrotourism is practiced in a sustainable way and in
places far from the reality of urban man, absent from light pollution, promotes the preservation of the environment, culture and
the quality of the night sky for star observation. The astrotourist
according to Rodrigues (2020), seeks the unknown in a dark sky,
in a welcoming territory with identity. They also show interest in
astrophotography and the they are in average 30 years old (Carter, 2010).
Chile is one of the best destinations for astrophotography, with
more than 300 nights of clear skies a year, according to Destig
(2019) and is considered a heritage that identifies and diversifies
the economy, allowing the arrival of resources and the creation
of new jobs, the Chilean government (2017) confesses. In 2020,
the “viewing capacity” will be around 70% (Barandiaran, 2015).
In the last 15 years its number of visitors has quadrupled, reaching 6.45 million in 2017, according to the European organization for astronomical research in the southern hemisphere (ESO,
2018). In view of the COVID-19 pandemic and the lifting of restrictions, WHO Director General Ghebreyesus (2020) called for
the “control” of transmission while respecting preventive measures, which are now crucial to foster the various types of tourism.
Irrefutably and according to Calheiros (2020), we concluded that
housing and rural tourism is possibly and for obvious reasons
the most sought-after solution, with some markings, as it is the
most appropriate for family holidays and will face an exceptional
and excellent product.

O Chile consagra-se num dos melhores destinos para fazer astro-turismo, contando com mais de 300 noites de céu limpo por
ano, segundo Destig (2019) e é considerado património que
identifica e diversifica a economia, permitindo com isso a chegada de recursos e criação de novos empregos, refere o Governo
Chileno (2017). Em 2020, a “capacidade de visualização” será
cerca de 70% (Barandiaran, 2015).
Nos últimos 15 anos o seu número de visitantes quadruplicou,
atingindo em 2017 os 6,45 milhões, segundo a organização europeia para investigação astronómica no hemisfério do Sul,
ESO (2018). Em virtude da pandemia de COVID-19 e com o
levantamento de restrições, o diretor-geral da OMS, Ghebreyesus (2020), apelou que se assegurasse o “controlo” da transmissão respeitando as medidas de prevenção, que neste momento
são cruciais para fomentar os vários tipos de turismo. Irrefutavelmente e de acordo com de Calheiros (2020), concluímos que
o turismo de habitação e rural será possivelmente e por razões
óbvias a solução mais procurada, por ser o mais apropriado para
férias em família e podendo oferecer um produto de exceção e
excelência.

Methodology
The most appropriate methodology for this study will be the
construction of a questionnaire for tourists who practice astrotourism as a hobby. The questionnaire will be semi-structured,
with opened answers and some closed questions using the Likert
scale. A random sample for convenience will be applied, formulating the questions to tourists staying in the Santiago de Chile
area, as it is the capital and the largest Chilean city. The interviews will have a total of 17 questions and will focus on the subject under study. We intend to obtain 27 valid answers, collected
anonymously during the month of July 2020.

Metodologia
A metodologia mais apropriada para este estudo é a realização
de uma entrevista semiestruturada a turistas que tenham como
hobby o astroturismo.
O questionário elaborado será semiestruturado, com respostas
abertas e com algumas perguntas fechadas usando a escala de
likert.
Optamos por uma amostra aleatória por conveniência, formulando as questões a turistas alojados na zona de Santiago do Chile, por ser a capital e a maior cidade chilena. As entrevistas terão
um total de 17 perguntas e irá incidir sobre o tema em estudo.
Pretende-se obter 27 respostas válidas, recolhidas anonimamente durante o mês de julho de 2020.

Expected Results
It is aimed to have a vast knowledge of the preferences of the
tourist who practice or intend to experience astrotourism for the
first time: profile, level of interest in these experiences, importance and impact attributed to astrotourism in the current pandemic situation. With this information, the objective is to stimulate
the enjoyment of vacations without the pressure of physical confinement and to promote the safety of rural areas, abandoning
mass tourism / agglomeration of people, introducing society to
astrotourism, boosting the local economy and commerce. It is
important to emphasize the need to adapt the offer facing pandemic situations, either present or future ones. In order to make the
offer more relevant and make it according to the decisions taken
by governments and private companies, as well as innovation to
attract tourists outside the profile of the astrotourist.
It is expected to find data that confirm that there will be a significant growth in rural tourism, as there will be a preference for
isolation/social distancing when it comes to choosing a holiday
destination, stimulated by the pandemic.

Resultados Esperados
O objetivo é obter um vasto conhecimento das preferências do
turista que pratica ou pretende experimentar astroturismo pela
primeira vez: perfil, nível de interesse por essas experiências, importância e impacto atribuído ao astroturismo na atual situação
de pandemia. Com essas informações, o objetivo é estimular a
fruição de férias sem a pressão do confinamento físico e promover a segurança das áreas rurais, abandonando o turismo de mas-
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Limitations
One of the limitations was the lack of time to present the investigation. More data would need to be collected in order to give
more relevance to the study, for which we would need human,
technical and financial resources.

-sa / aglomeração de pessoas, introduzindo a sociedade no astroturismo, impulsionando a economia e o comércio local.
É importante enfatizar a necessidade de adaptar a oferta perante
situações de pandemia, presentes ou futuras. É importante tornar a oferta mais apelativa e fazê-la de acordo com as decisões tomadas por governos e empresas privadas. Também se deve investir na inovação para atrair turistas fora do perfil do astro-turista.
Espera-se encontrar dados que confirmem que haverá um crescimento significativo no turismo rural, pois haverá preferência
pelo isolamento / distanciamento social na escolha de um destino de férias, estimulado pela pandemia.

Conclusions
This project aims to demonstrate that astrotourism is an excellent option to boost the economy of rural areas. This type of tourism during the COVID-19 pandemic will allow tourists to enjoy
safe holidays in places with lower population density, have more
contact with nature and be able to expand one’s knowledge due
to the absence of light pollution.
We highlight Chile as the best tourist destination, due to its ideal climate and sky that is clean during most of the year, which
allows for the practice of astroturism.

Limitações
Uma das limitações foi a falta tempo para apresentar a investigação. Seria necessário a recolha de mais dados de modo a conseguir dar mais relevância ao estudo, para isso necessitaríamos de
recursos humanos, técnicos e financeiros.
Conclusões
Este projeto tem como objetivo demonstrar que o astroturismo
é uma excelente opção para impulsionar a economia das áreas
rurais. Este tipo de turismo durante a pandemia do COVID-19
permitirá que os turistas desfrutem de férias seguras em locais
com menor densidade populacional, tenham mais contacto com
a natureza e possam expandir os seus conhecimentos devido à
ausência de poluição luminosa.
Destacamos o Chile como o melhor destino turístico, devido ao
clima e céu ideais, sem poluição luminosa e atmosférica, durante
a maior parte do ano, o que permite a prática do astroturismo.
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Uma das medidas adotadas pelo governo português é a implementação da certificação “Clean & Safe”, que visa garantir aos
clientes que o hotel cumpre os requisitos de limpeza e segurança
para evitar a contaminação pelo SARS-CoV-2. Essas certificações podem dar uma falsa perceção de segurança. No entanto,
é um passo na direção certa. Pensamos que será suficiente para
atrair clientes e reiniciar a economia, apesar de existirem mais
medidas que possam ser implementadas. Apesar de ser um vírus novo, possui muitas semelhanças com a SARS, combatida
com distanciamento social, máscaras e frequente higiene das
mãos. Esta certificação exige que o hotel envolvido tenha um kit
disponível para os clientes, que “deve incluir pelo menos uma
máscara e um par de luvas descartáveis “. Este é um exemplo de
uma longa lista de requisitos estabelecidos por esta certificação
(Turismo de Portugal, 2020). Acreditamos que o rótulo “Clean
& Safe” é um bom começo, mas não é suficiente para fazer com
que funcionários e clientes se sintam completamente seguros no
ambiente do hotel. Conforme argumentado por Siddhartha et al.
(2020), “os hotéis no futuro terão que se concentrar numa estratégia de marketing baseada no quarto. Destacar técnicas de
limpeza e higiene da equipa será a chave para atrair o potencial
cliente para o local”. Em termos de conhecimento sobre a área
de turismo e hotelaria, acreditamos que esse tipo de certificação
é suficiente para atrair os hóspedes de volta aos hotéis, mas existem muitas mais medidas que podem ser aplicadas para obter
os melhores resultados no menor tempo possível. A jornada do
cliente começará no lobby. Aqui, o hóspede abordará a equipa da
receção, que deve ser capaz de informar sobre a política do estabelecimento em termos de medidas preventivas estabelecidas ou
outros serviços que os hóspedes possam exigir. Com esse comportamento, estamos a reduzir a possibilidade de contaminação
nas instalações do hotel. Testar os convidados antes de entrarem
no lobby é uma maneira confiável de fazê-lo, mas neste momento
não há um método eficiente e flexível. O nosso trabalho é focado
na vontade dos hóspedes, trazendo-os de volta à experiência do
hotel, com a ajuda de todas as novas certificações e métodos de
limpeza. Mesmo antes da pandemia, a procura era maior para
hotéis com maior grau de limpeza e desinfeção: “Viajantes mais
jovens e mulheres de todas as idades podem estar dispostas a pagar um preço significativo por uma desinfeção reforçada de um
quarto de hotel” (Zemke et al., p. 690). Prevemos que essa procura continuará a aumentar. Mesmo que a vacina seja encontrada,
os clientes preferem hotéis com melhor desinfeção.

Resumo
No contexto da pandemia global causada pela COVID-19, o próximo ano determinará a sobrevivência de muitas organizações.
Por isso é urgente encontrar uma maneira de recuperar o turismo e estabilizar a economia. O objetivo deste estudo é encontrar
uma maneira de gerir esta situação e entender as necessidades
futuras do turismo, garantindo maneiras de classificar a higiene
dos hotéis e estabelecer as melhores práticas e atitudes. A ideia
não é economizar dinheiro, mas sim devolver confiança e uma
imagem sólida ao cliente. A metodologia consistirá na análise de
relatórios, dissertações, artigos existentes, questionários e entrevistas. Os resultados são um conjunto de propostas para melhorar a organização dos departamentos de Housekeeping e F&B,
aumentando o lucro e, gradualmente, o número de clientes.

Abstract
In the context of the global pandemic caused by COVID-19, the
next year will determinate the survival of many organizations.
Therefore, it is urgent to find a way to bring back tourism and
stabilize the economy. The goal of this study is to find a way to
manage this situation and understand the future needs of tourism, ensuring ways to effectively classify hotels’ hygiene and
establish the best attitudes and practices. With new plans, the
idea is not to save funds but to bring back trust and a solid image
to the customer. The methodology consists of the analysis of reports, dissertations, existing articles, as well questionnaires and
interviews. The expected results are a set of proposals for improving the organization of Housekeeping and F&B departments,
increasing profit and, gradually, the number of customers.

Palavras-Chave: Housekeeping; F&B; hotéis; higiene; COVID-19.

Keywords: Housekeeping; F&B; hotels; hygiene; COVID-19; health and safety

Introdução
Atualmente estamos num momento de instabilidade económica
global. Todos os países lutam e unem forças para possibilitar a
superação da pandemia de Covid-19 e todos os seus impactos ao
nível económico, social, político, turístico comercial, sociocultural e físico-ambiental. Utilizamos várias referências bibliográficas
para complementar e justificar o projeto. Esta nota de pesquisa
tem como objetivo ajudar todos os hotéis, a fim de reduzir custos
e facilitar a gestão, para que possam reconstruir e suportar a crise
por que passamos. Esperamos obter resultados que melhorem o
ambiente dos hotéis e os conscientizemos sobre medidas simples
que devem ser adotadas para simplificar as rotinas de limpeza,
abordando também medidas para o F&B em relação ao buffet.

Introduction
Currently, there are moments of global economic instability. All
countries struggle and join forces to make it possible to overcome the Covid-19 pandemic and all its impacts on the economic,
social, political, tourism and trade, socio-cultural and physical-environmental levels. We used several bibliographic references
to complement and justify the project itself. This research note
aims to help all hotels reduce costs and facilitate management,
so that they are able to rebuild and endure the crisis they are
going through. We hope to obtain results that improve the environment of hotels and raise awareness of simple measures that
should be taken in order to make housekeeping routines simpler,
also addressing some measures for F&B regarding the buffet.

Metodologia
Com a economia do turismo e da hospitalidade em risco, criámos um projeto com medidas simples para estabelecer atitudes e
práticas nos departamentos de Housekeeping e F&B, a fim de reduzir custos, uma vez que haverá um declínio na receita do hotel.
Foi realizada uma pesquisa quantitativa, que forneceu informações numéricas cruciais sobre o comportamento do consumidor.
Esta consulta foi realizada on-line, por ter um custo relativamente baixo e pela facilidade de atingir um número considerável
de pessoas e proporcionar resultados instantâneos. Escolhemos
uma amostra de 52 trabalhadores e clientes do Turismo e Hotelaria. O objetivo da recolha de dados é verificar se funcionários
e clientes se sentem seguros em hotéis e, principalmente, quais
as medidas a implementar que consideram mais relevantes. A
análise dos dados foi feita mediante estatística descritiva.

Revisão da literatura
A economia portuguesa depende do turismo e está a sofrer perdas muito altas, o que pode prejudicar permanentemente algumas empresas e os seus trabalhadores (Marques et al., 2019).

Literature review
The Portuguese economy is dependent on tourism and it is taking
very high losses, which can permanently damage companies and
their workers (Marques et al., 2019).

Resultados
No inquérito realizado atingimos um total de 52 pessoas. Deparamo-nos com 40 pessoas (76,9%) como potenciais clientes e 12
pessoas (23,1%) como trabalhadores da área.
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One of the measures taken by the Portuguese government is the
implementation of the “Clean and Safe” certification, which focuses on ensuring customers that hotels comply with cleaning and
safety requirements to prevent contamination by SARS-CoV-2.
These certifications might create a false perception of security.
Nevertheless, it is a step forward in the right direction. It will be
enough to attract customers and restart the economy because the
virus is very new to all scientific communities.
Despite being a new virus, it has a lot of similarities with SARS,
which was fought with social distancing, masks, and more frequent hand hygiene. This certification requires the hotels involved to have “kits available for customers, which must include at
least one mask and one pair of disposable gloves”. This is one
example of a long list of requirements established by this certification (Turismo de Portugal, 2020). We believe that the label
“clean & safe” is a good start but that it is not sufficient to make
both employees and customers feel safe in the hotel environment. As argued by Siddhartha et al. (2020), “hotels in the future
will have to focus on room-based marketing strategy. Highlighting sanitization techniques and staff hygiene will become the
key to attracting potential customers to their venue”. We believe
that simple measures can be applied in order to obtain the best
results in the least time possible.
The customer journey will start in the lobby, here the guest will
approach the front desk staff that should be capable of informing
guests who inquire about the establishment’s policy in terms of
preventive measures established or other services that guests
may require. With this behavior, we are reducing the possibility
of contamination at the hotel facilities.
Testing the guests before they enter the lobby is a reliable way to
do it, but at this point there is no efficient and flexible method
to do so.
Our job is focused on the will of guests, getting them back to
the hotel experience, with the help of all the new certifications
and cleaning methods. Even before the pandemic, the demand
was greater for hotels that had better cleaning and disinfection:
“Younger travelers and female travelers of all ages may be willing
to pay a significant price premium for enhanced disinfection of a
hotel guestroom” (Zemke et al., p. 690).
We predict that this demand will keep on increasing. Even if the
vaccine is found, customers will prefer better-disinfected hotels.
Methodology
With the tourism and hospitality’s economy at risk, we created a
project with simple measures to establish attitudes and practices
in the Housekeeping and F&B departments in order to reduce
costs, since there will be a decline in the hotel revenue. A quantitative survey was carried out considering that it provides crucial
numerical information about consumer behavior. This questionnaire was conducted online for the simple reasons that they have
a very low cost, reaching a considerable number of people, and
provide reliable results. We chose a diverse sample of 52 workers
and consumers related with Tourism and Hospitality. The goal of
data collection was to check whether employees and customers
felt housed and safe in hotels and which measures to implement
they considered the most relevant .
Results
After making these inquiries, 52 people answered. Forty people (76.9%) were potential clients and 12 people (23.1%) were
workers in this industry.
When participants were asked whether they have a desire to travel and stay in hotels at this stage, most answered yes, 51.9%.
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Quando questionados sobre se existe vontade de viajar e permanecer em hotéis nesta fase, a maior parte respondeu que sim
(51,9%).
Analisou-se se os certificados “Clean & Safe” são realmente uma
forma chave para atrair e ganhar a confiança dos clientes. 92,3%
confirmaram a importância destes certificados (Figura 1).

At this point, we wanted to understand if “Clean & Safe” certificates are the key to attract and gain customer confidence. 92.3%
of the participants endorsed the importance of these certificates
(Figure 1).

Figura 1 – Respostas dos inquiridos às principais questões

Limitations
One of the limitations is the reduced number of participants,
which means we cannot generalize our results to all customers.
Through the development of this research we encountered many
types of limitations and restrictions. The most notable one is the
fact that we have not experienced a pandemic like this one. New
challenges and new obstacles have emerged, so we needed to find
solutions for all the problems that COVID-19 has caused. Since
this is the early stage of a new disease, there are not many studies
about it. Our survey uses convenience sample so we cannot generalize our results, although we are using them to analyze the
future of the hospitality industry

Conclusão
Com este trabalho, podemos concluir que muitas medidas precisam de mudar após a pandemia. Hóspedes e colaboradores
necessitarão de cumprir requisitos sociais e de higiene para reativar o setor. Os designs dos quartos precisam ser alterados e
redesenhados o mais rapidamente possível, não apenas para dar
uma maior sensação de segurança e higiene aos hóspedes, mas
também para o hotel, que precisa de reduzir alguns custos para
colmatar a falta de clientes, e.g. carpetes e acessórios excessivos
nos quartos não são mais viáveis. O selo “Clean & Safe” criado
pelo Turismo de Portugal é um exemplo, uma boa maneira de
convidar os hóspedes e deixá-los confortáveis numa área mais
segura, apesar de outras medidas poderem ser implementadas
para ajudar e facilitar o processo. Acreditamos que as expectativas dos clientes estão a mudar. Neste momento não estão apenas
focados no estilo de vida, mas sim muito mais na segurança e na
limpeza das instalações.

Conclusion
With this work we can conclude that many measures must change after the pandemic. Guests and collaborators are going to have
social and hygiene requirements to make the industry return.
Room designs need to be changed and redesigned as fast as possible, not only for the guests’ sense of safety and hygiene, but also
for hotels that need to cut down some costs to get relief from
the lack of customers, e.g. carpet and excessive accessories in
rooms are not viable anymore. The “Clean and safe” seal created
by Turismo de Portugal is an example. It is a good way to invite
guests and make them comfortable in a safer area but many other
measures can be implemented to help and facilitate the process.
We believe that customer expectations are changing. Now they
are not only focused in the lifestyle, but much more in how safe
and clean the installations really are.

Figure 1 – Respondents’ answers to the main questions
Source: Elaborated by the authors

Fonte: Elaboração própria

Depois de saber as preferências e a forma como vão escolher o
hotel, os participantes foram questionados sobre se se sentiriam
incomodados por existir uma superfície de acrílico a separá-los
do rececionista. A maior parte afirmou que não (75%). Após o
check-in, 96,2% ficariam agradecidos caso lhes fosse entregue
um kit de desinfeção com luvas e máscara.
Visto que são necessários muitos trabalhadores para a correta
operação de um hotel, quisemos saber se se sentiriam à vontade
em ter de interagir com mais de um empregado durante a estadia. 82,7% respondeu afirmativamente.
Para concluir, em relação à interação com os trabalhadores,
questionou-se se considerariam obrigatório o uso constante da
máscara durante as horas de serviço. 73,1% responderam afirmativamente.
Como todos os hotéis possuem elevadores, é importante a constante desinfeção desses. 94,2% dos inquiridos concordaram.
Passando para uma análise do respetivo quarto, focamo-nos em
três questões essenciais. 69,2% prefere a mudança da roupa de
cama diariamente. A maior parte dos participantes respondeu
não acreditar que as carpetes são bem limpas e desinfetadas entre clientes (78,8%), sendo que 84,6% teriam preferência por um
quarto sem carpete.
Depois de reunir todos estes resultados, podemos ver que muitas
mudanças devem ser feitas nos próximos meses pelos hotéis para
que tudo chegue a um estado que podemos chamar de normal,
para que os padrões de limpeza dos hotéis possam atender satisfatoriamente às necessidades dos clientes atuais.

We wanted to know how social interactions with hotel staff would
proceed. Therefore, we questioned participants whether they
consider it mandatory to constantly use masks during working
hours, where 73.1% of the answers were affirmative.
Participants were also inquired if it would be problematic for
them to sleep in a hotel with an occupancy rate higher than 55%.
Most of them answered that this would be problematic for them
(57.7%).
Since multiple workers are needed for the proper performance
of a hotel, participants were asked if they would feel comfortable having to interact with more than one employee during their
stay, and 82.7% answered that they would.
Concerning room carpets, the majority of participants did not
believe that they were truly clean in-between clients (78.8%).
This is a sign, again, that the image that some clients have of
hotels’ hygiene and attention can sometimes be quite negative.
Hence, the majority of participants (84.6%) would prefer a room
without carpet. Summing up these results, our findings suggest
that the carpet embodies a huge concern from the client’s point
of view.
After check-in interaction, 96.2% would be grateful if they were
given a disinfection kit with gloves and a mask.
Regarding changing the bed every day, we stated that 69.2% show
a positive preference. This result can lead to a debate. Changing
everything that the client touched, for him only to touch again,
might be more than required for their well-being and trust building.
After understanding the client’s preferences, participants were
asked if they would feel uncomfortable with an acrylic glass separating the client from the receptionist. Most of them (75%)
stated that they would not feel uncomfortable.
As all hotels have elevators and they are used by every customer,
it is vital to constantly disinfect them. 94.2% of respondents acknowledged this need.
After gathering all these results we can see that many changes
should be done through the next months by hotels in order for
everything to come to a state that we can call normal, so that
the cleanliness standards of hotels can satisfactorily meet current
clients’ needs.

Limitações
Uma das limitações é o número reduzido de participantes, o que
significa que não podemos generalizar os resultados. Ao longo
do desenvolvimento desta pesquisa, encontramos muitos tipos
de limitações e restrições. O mais notável é o facto de nunca termos experienciado uma pandemia como esta. Novos desafios e
obstáculos surgiram, portanto, precisamos de criar soluções para
todos os problemas que o COVID-19 trouxe para nós. Por se tratar de uma fase inicial e de uma nova doença, ainda não existem
muitos estudos. A nossa pesquisa utiliza amostragem por conveniência. Por essa razão não podemos generalizar os resultados.
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Resumo
A literatura recente tem considerado os efeitos negativos do Covid-19. Dados científicos ilustram que o seu impacto socioeconómico está a ter efeitos positivos no ambiente. Consideramos
que esta pode constituir uma oportunidade para promover e desenvolver o turismo voluntário e o ecoturismo, especialmente no
Panamá, que é reconhecido pela literatura especializada como
um ecossistema diversificado, com uma biodiversidade magnífica. Analisar-se-ão dados sobre a motivação dos turistas para
recomeçar a viajar, através de questionários online, da análise de
entrevistas com líderes do país alvo e da recolha de informações a
partir de publicações online especializadas. Espera-se que os resultados mostrem se este tipo de proposta se adequa, ou se ajusta aos planos dos viajantes, bem como às suas necessidades. O
surgimento de medidas sociais e políticas inesperadas, causadas
por uma pandemia mundial, pode constituir uma oportunidade
valiosa para a eclosão de formas sustentáveis de turismo, em locais isolados e naturais, sem ameaçar a vida selvagem existente.

Abstract
Recent literature has been considering the negative effects of Covid-19. Scientific data also illustrates that its social and economic
impact is positively affecting the environment. We consider this
may constitute an opportunity to promote and develop volunteer
tourism and ecotourism, especially in Panama, which is recognized by the specialized literature as a diverse ecosystem with
astound terrestrial and marine biodiversity.
Data about tourists’ will to start travelling will be analysed from
online questionnaires, content analysis to interviews with leaders
from the target country and information from online specialized
publications. Results are expected to show if this kind of proposal
may fit or adjust to travellers’ plans as well as to their destiny needs. The emergence of unexpected social and political measures
caused by a global decease may constitute a valuable opportunity
to the emergence of non-polluted forms of tourism in isolated
and natural places without threatening its wildlife environment.
ed publications.
Keywords: Volunteer tourism; Ecotourism; Opportunity;
Ecosystem; Safety

Palavras-Chave: Turismo voluntário; Ecoturismo; Oportunidade; Ecossistema; Segurança

Introduction
Tourism was one of the most affected sectors due to the pandemics.
The goal of our study is to find a way to give tourists the motivation to start travelling again and to provide them with a sense
of security. We aim to take advantage of the positive impact that
Covid-19 had on the earth. We chose Panama, a Latin America
country, because we saw a big opportunity, due to its natural heritage and to the fact that there’s still a wide gap between the rich
and the poor, part of the Panamanian population lives below the
poverty line. In our opinion, this is the opportunity to develop
Panama as a country and its tourism, by putting together two
different types of tourism: volunteer tourism and ecotourism.
We aim to create solutions to reduce the negative effects of both.
We’ll also focus on greenways to travel, since, for example, airplanes are responsible for an enormous part of global pollution.
We’ll choose the population sample, around 200 people, from all
generations since our idea was created for everyone.

Introdução
O turismo foi um dos sectores mais afetados devido à pandemia.
O objetivo do nosso estudo é proporcionar aos turistas motivação e confiança para recomeçarem a viajar, tirando partido do
impacto positivo do Covid-19 no planeta. Escolhemos o Panamá, um país da América Latina, por consideramos que representa uma oportunidade, devido ao seu património natural e ao
facto de existir uma grande divergência entre a classes sociais,
já que uma parte da população vive abaixo da linha da pobreza.
Esta é a oportunidade de desenvolver o Panamá como país e o
seu turismo, reunindo o turismo voluntário e o ecoturismo. O
nosso objetivo é criar soluções para reduzir os efeitos negativos
de ambos. Vamos também concentrar-nos em formas sustentáveis de viajar, porque, por exemplo, os aviões são responsáveis
por uma parte enorme da poluição global.
Revisão de Literatura
Em 2009, o ecoturismo gerou 68 mil milhões de euros de receitas
no mundo. É um dos sectores com maior crescimento no sector
do turismo, devido ao impacto positivo que tem na economia
do país anfitrião e no ambiente (EBSCO Sustainability Watch,
2009).
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Literature Review
In 2009, ecotourism was generating 68 billion euros in revenue
globally. It is one of the fastest-growing sectors in tourism due to
the positive impact that it has on the economy of the host country and on the environment itself (EBSCO Sustainability Watch,
2009). Due to this pandemic, tourism and hospitality receipts are
going to decrease because it gives tourists the sense of fear of
travelling (Nicola et al., 2020). Tourists will start to travel again
when the right conditions are assured and as a result of their
passion. Ecotourists, volunteer tourists and tourists in general
motivations were once studied in relation with, for example, destination image (Ummasyaroh & Setiawan, 2018). Our world is
changing, new forms of tourism must be and are being created.
Motivation is crucial in tourism, and as Oviedo et al. (2017) said,
tourism satisfaction is a key element in tourism sustainability.
The relation between tourist motivation and satisfaction has suffered different approaches throughout the years, to discover the
best way to deal with both is essential, and that’s what Albayraka
and Caberb have done (2018).
Mass tourism, as it was once known, is going to disappear. That’s
why investing in places like Panama, that has an enormous biodiversity, as described in the literature (Kursar et al., 2007) and,
according to the International Monetary Fund, is a developing
country, could be the solution (Mertz et al., 2007).
Putting together two ideologies (ecotourism and volunteer tourism) in the right place is the solution. In these types of tourism,
geography is a key element (Keese, 2011). To educate and to measure people’s ecotourism behaviour is crucial (Lee & Jan, 2018).
Volunteer tourism is the relationship between volunteer work
and tourism. This type of tourism is the key for developing and
undeveloped countries to grow. Tourists aim to help indigenous
communities, animals and/or the environment which motivations are different from regular tourists (Müller & Scheffer, 2019;
Hernandez‐Maskivker et al., 2018).
Ecotourism and volunteer tourism have negative impacts on the
host country as an economical dependency, relocating native
groups, cultures becoming threatened and impacts on the environment due to the pollution caused by planes and local transportations (Wall, 1996; Hernandez‐Maskivker et al., 2018). The
idea of aggregating both will contribute to the diminishing of the
negative impacts along with non-polluted ways to travel. Green
travel is becoming a familiar term within younger generations;
although there are not many types of researches regarding this,
investing in green travel would benefit Panama’s economy (Kasim & Wickens, 2020).
Covid-19 is usually seen as a threat to humans, but it’s also seen
as an opportunity for our planet to breathe again. This pandemic
is destroying the worlds’ economy. The negative effects are notorious due to the lockdowns and the fear of the virus brought
enormous advantages to our planet and all the species living in
it (Gajewski, 2020; Kraaijenbrink, 2020). The contrast between
these two types of tourism will give Panama and perhaps the
world the possibility to recover from this crisis.

Em consequência da pandemia, as receitas do turismo e da hotelaria estão a diminuir, porque os turistas têm medo de viajar
(Nicola et al., 2020).
Estes vão recomeçar a viajar quando estiverem asseguradas as
condições adequadas, e como resultado da sua paixão. A motivação dos ecoturistas, turistas voluntários e dos turistas no geral,
foram estudadas em relação, por exemplo, à imagem do destino
turístico (Ummasyaroh & Setiawan, 2018). O mundo está a mudar, novas formas de turismo estão a ser criadas. A motivação
é crucial e, tal como disseram Oviedo et al. (2017), a satisfação
é um elemento-chave na sustentabilidade no turismo. A relação entre motivação e satisfação turística tem sofrido diferentes
abordagens ao longo dos anos, é essencial descobrir a melhor
forma de lidar com ambas, e foi isso que Albayraka e Caberb
fizeram (2018).
O turismo de massas vai desaparecer, por isso o investimento
em locais como o Panamá, que apresenta uma enorme biodiversidade, como descrito na literatura (Kursar et al., 2007), e que,
segundo o Fundo Monetário Internacional, é um país em desenvolvimento, poderá ser a solução (Mertz et al., 2007).
Reunir duas ideologias (ecoturismo e turismo voluntário) no lugar certo é a solução. Nestes tipos de turismo, a geografia é um
elemento chave (Keese, 2011), como também educar e medir o
comportamento dos turistas no ecoturismo é crucial (Lee & Jan,
2018).
O turismo voluntário é a relação entre o trabalho voluntário e o
turismo. Este tipo de turismo é a chave para o crescimento dos
países em desenvolvimento e subdesenvolvidos. Estes turistas,
cujas motivações são distintas, visam ajudar as comunidades indígenas, os animais e/ou o ambiente (Müller & Scheffer, 2019;
Hernandez-Maskivker et al., 2018).
O ecoturismo e o turismo voluntário têm impactos negativos no
país anfitrião, por exemplo, a dependência económica, a deslocalização de grupos nativos, a ameaça à cultura e impactos no
ambiente devido à poluição causada por aviões e transportes locais (Wall, 1996; Hernandez-Maskivker et al., 2018). A ideia de
agregar estes dois tipos de turismo contribuirá para a diminuição
destes impactos. Formas sustentáveis de viajar estão a tornar-se
bastante familiares nas gerações mais jovens; embora não haja
muita investigação a este respeito, o investimento em viagens
sustentáveis beneficiaria a economia do Panamá (Kasim & Wickens, 2020).
O Covid-19 é geralmente visto como uma ameaça para o ser-humano, mas é também visto como uma oportunidade de o
nosso planeta voltar a “respirar”. Esta pandemia está a destruir
a economia do mundo e os efeitos negativos são notórios, mas
a quarentena e o medo do vírus trouxeram enormes vantagens
ao nosso planeta e às espécies que nele habitam (Gajewski, 2020;
Kraaijenbrink, 2020). O contraste entre estes tipos de turismo
trará ao Panamá e talvez ao mundo a possibilidade de recuperar
desta crise.
Metodologia
Serão desenvolvidas entrevistas online com ministros do Governo do Panamá e com o embaixador do Panamá – diretrizes
incluídas em anexo. Entrevistaremos membros do governo que
estão envolvidos em todas as nossas áreas de estudo, o ministro
do ambiente, da saúde, da economia e das finanças.
As motivações dos turistas serão examinadas através de questionários online feitos no Survey Monkey - incluído em anexo.
Os dados serão analisados tanto quantitativamente como qualitativamente, utilizando o iramuteq. Iremos escolher uma amostra de população, com cerca de 200 pessoas, de todas as gerações,
sendo que a nossa ideia foi criada para ser inclusiva.

Methodology
Online interviews with ministers of Panama’s government and
with Panama ambassador will be developed - Guideline included
in attachment. We’ll interview members of the government that
are involved in all of our study areas, the ministers of the environment, health, economy and finance.
Tourist’s motivations will be examined through online questionnaires made in Survey Monkey, to a population sample - included in attachment. Data will be analysed both quantitative and
qualitative with Iramuteq.
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Resultados Esperados
Analisando o ponto de vista do governo em relação ao futuro do
turismo e ao expormos a nossa ideia, esperamos conseguir demonstrar o quão rentável esta poderá ser. Isto irá moldar o nosso
estudo fazendo com que seja realizável.
Nas entrevistas, iremos realizar questões que incluem: a segurança do Panamá, quão sustentável é e se existe mais investimento
no turismo “normal” ou no ecoturismo/turismo voluntário. Para
todas estas questões, será considerado o período após e antes da
pandemia.
Iremos realizar parcerias com as associações Panama Wildlife
Conservation e Volunteer Latin America, com o objetivo de tornar a nossa experiência viável.
Nos questionários, provaremos o nosso ponto de vista, que é a
necessidade de motivações extrínsecas (ajudar o próximo, ou/e
o nosso planeta) para se recomeçar a viajar, ou não, e, neste caso,
iremos tentar promover o interesse dos possíveis turistas.
O nosso estudo tenta provar que o COVID-19 ainda pode ser
uma oportunidade para o turismo.

Expected Results
Our goal is to analyse the point of view of the government for
the future of tourism. We’ll present them our idea and we hope
to demonstrate how profitable it could be for them. This will shape our study into something that can truly happen. In the interviews, we are going to make questions that include the following
issues: Panamas’ security, how sustainable it is, does Panama invest more in regular tourism or ecotourism/volunteer tourism.
To all these questions will be considered the period after and before of the pandemics.
We’ll make partnerships with Panama Wildlife conservation and
Volunteer Latin America. The main goal is to make our experience achievable.
In the questionnaires, we’ll either prove our point of view, that
people need extrinsic motivations to start travelling again (helping others, or/and our planet), or we’ll prove that they don’t
need it, but we may try to promote their interest with our solution. With our study, we’re trying to prove that COVID-19 can
still be an opportunity for tourism.

Limitações
Uma amostra de 200 pessoas não representa uma população inteira. O nosso estudo diz respeito a um novo tema para os investigadores e para o mundo, o Covid-19. Poderemos cometer erros
inesperados por não haver ainda muita investigação a este respeito. Olhamos para a pandemia como uma oportunidade para
o turismo, tendo em conta o efeito positivo que teve no meio
ambiente, mas algumas pessoas poderão não ver as coisas desta
forma.
Não termos tido o tempo necessário para aplicar os nossos questionários e analisá-los pode também levar a que cometamos
alguns erros, uma vez que não recebemos feedback de modo a
sabermos se esta pode ser uma solução válida. As formas sustentáveis de viajar, que estamos a investigar, poderão ser ou não
exequíveis.

Limitations
A sample population of 200 people may not represent an entire
population. Our topic concerns a new theme to investigators and
the world, Covid-19. This can lead us to make unexpected mistakes since there’s not much research about it. We saw the pandemic as an opportunity for tourism due to the positive effect that it
had on the environment, but some people may not see it this way.
Not having the time to apply our questionnaires and analyse
them in time to present results instead of expected results can
also lead to some mistakes, since we don’t get the feedback to
know if this can be a valid solution. Regarding the greenways to
travel that we are investigating, it may or may not be doable.
Conclusions
Our study contributes to the development of Panama’s economy
after the pandemic.
We examined what were the country’s best attributes and we focused our idea on them. Researches about tourist motivations
helped us to understand that we need to secure safety and security so that tourists can start travelling again. By putting together
two different ideologies, volunteer tourism and ecotourism, we
want to ensure those principles and show that Covid-19 can still
be seen as an opportunity. Besides, we’ll try to diminish the negative effects on the environment and the host population. We
focused on what was causing damage and created solutions: greenways to travel since airplanes produce an enormous amount
of global pollution; learn and live with the local cultures so that
there’s no need for relocation to build tourism facilities; depending on the program tourists will always be accompanied with a
professional. As our research has demonstrated, this can be the
way to safe not only Panama but the world.

Conclusão
O nosso estudo contribui para o desenvolvimento da economia
do Panamá depois do aparecimento da pandemia. Examinámos
quais eram os melhores atributos do país e concentrámos neles
o nosso estudo. Investigações sobre as motivações dos turistas
ajudaram-nos a compreender que necessitamos de garantir a
segurança e a proteção necessárias para que os turistas possam
recomeçar a viajar.
Reunimos duas ideologias diferentes, o turismo voluntário e o
ecoturismo, com o intuito de transmitir os princípios dos mesmos, e mostrar que o Covid-19 pode ser uma oportunidade.
Além disso, vamos tentar diminuir os efeitos negativos para o
ambiente e população local.
Concentrámo-nos no que estava a causar estes danos e propusemos soluções: formas sustentáveis de viajar, uma vez que os
aviões produzem uma enorme quantidade da poluição global;
aprender e viver com as culturas locais, para que não haja necessidade da deslocalização com o intuito de construir instalações
turísticas e (consoante o programa) acompanhamento dos turistas por um profissional.
Como a nossa investigação terá demonstrado, este pode ser o
caminho para salvar não só o Panamá, mas também o mundo.

Attachments
Questionnaire to a sample population of 200 people:
What is your gender?
Female; Male; Other
How old are you?
18-28; 29-39; 40-50; 51-61; 62-72; 73-83; 83-93
How affected was your household due to the pandemics?
1- Not affected; 2- Barely affected; 3- Affected; 4- Very affected;
5- Extremely affected
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Anexos
Questionário a uma amostra populacional de 200 pessoas:
Qual é o seu sexo?
Feminino; Masculino; Outro
Qual é a sua idade?
18-28; 29-39; 40-50; 51-61; 62-72; 73-83; 83-93
Quão afetada foi a economia da sua família devido à pandemia?
1- Não foi afetada; 2- Pouco afetada; 3- Afetada; 4- Muito afetada; 5- Extremamente afetada
Alguma vez se sentiu stressado ou ansioso antes do surgimento do
Covid-19 e da quarentena/confinamentos?
Sim; Não; Por vezes
E durante o maior surto da pandemia?
Sim; Não; Por vezes
Quantas vezes viajou durante um ano? (Turismo doméstico ou internacional)
Resposta aberta
Tenciona viajar internacionalmente este ano?
Sim; Não
(No caso de a resposta ser negativa) Porquê?
Resposta aberta
Tenciona fazer turismo doméstico este ano?
Sim; Não
Considera que ajudar os animais/ambiente e/ou pessoas desfavorecidas seria uma boa razão para recomeçar a viajar?
Sim; Não
Viajaria devido às razões acima mencionadas?
Sim; Não
(No caso de a resposta ser negativa) O que o faria recomeçar a viajar?
Resposta aberta
Se tivesse outra opção para viajar para qualquer país e/ou cidade
que não fosse tão poluente como os aviões, considerá-los-ia?
Sim; Não
Mesmo que fossem um pouco mais caros?
Sim; Não

Did you ever felt stressed or anxious before COVID-19 and the lockdowns?
Yes; No; Sometimes
And during the pandemics?
Yes; No; Sometimes
How many times did you used to travel during a year? (Domestic
tourism or international)
Open answer
Do you plan to travel internationally this year?
Yes; No
(If no) why?
Open answer
Do you plan to do domestic tourism this year?
Yes; No
Do you consider that helping animals/environment and/or underprivileged people would be a good reason to start travelling again?
Yes; No
Would you travel due to the reasons mention above?
Yes; No
(If no) What would make you start travelling again?
Open answer
If you had any other option to travel to any country and/or city that
wasn’t as pollutant as airplanes would you consider them?
Yes; No
Even if they were a bit more expensive?
Yes; No
Guideline for the interview with the minister of the environment, Milciades Concepción:
1. How important do you think COVID-19 was for the environment and all the wildlife living in Panama?
1.1. If you consider the impact that it took on the environment
major, then when all this pandemic is over with, do you think
everything will go back to how it was before?
2. Do you consider important to educate your citizens about wildlife and the environment? For example, endangered animals?
Or even global warming that is killing and destroying our planet?
2.1. If you consider the education of the citizens to be important,
what is the strategy that Panama has been using to do that?
3. Do you think people (in general, from all over the world) are
interested about this subject? And how about your citizens?
3.1. If not, what do you think that has to be done to change that?
4. Do you consider important to develop volunteer programs
with locals and foreigners where they would participate in wildlife conservation programs and/or environmental conservation
programs and during the rest of the program they would practise
only ecotourism?

Diretrizes para a entrevista com o Ministro do Ambiente, Milciades Concepción:

1. Quão importante foi o Covid-19 para o meio ambiente e para toda
a vida selvagem que vive no Panamá?
1.1. Se considera que o impacto que o Covid-19 teve no ambiente foi
extremamente importante, acha que quando a pandemia terminar
tudo voltará a ser como era antes?
2. Considera importante educar os seus cidadãos sobre a vida selvagem e o meio ambiente? Por exemplo, os animais em risco de extinção? Ou até mesmo o aquecimento global que está a matar e a
destruir o nosso planeta?

Interview to the minister of health Dra. Rosario Emilie Turner Montenegro:
1. Tourism was one of the most hit sectors by the pandemics.
People are afraid to start travelling again, due to the circumstances of the world. Do you think that with the right security/safety
measures, people could start to travel?
1.1. If yes, do you think that motivating people, by saying that if
the right measures are assured, they could and should start travelling again, would give them the confidence they need to do it?
1.2. If not, why?
2. Do you think it would be safer for people to focus on domestic
tourism this year and forget about international?
3. Panama still has a wide gap between the rich and the poor.
If volunteer programs were developed to help those in need of
medical care/education/affection, would it be dangerous? Even if
all the security/safety measures were guaranteed?

2.1. Se considera que a educação dos cidadãos é importante, qual é a
estratégia que o Panamá tem vindo a utilizar para o fazer?
3. Acha que as pessoas (no geral, em todo o mundo) estão interessadas neste assunto? E os seus cidadãos?
3.1. Em caso negativo, o que pensa que se deve fazer para alterar
esta situação?
4. Considera importante desenvolver programas de voluntariado
com locais e estrangeiros, onde estes participem em programas de
conservação da vida selvagem e/ou programas de conservação ambiental e durante o resto do programa pratiquem apenas ecoturismo?
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Entrevista à Ministra da Saúde, Dra. Rosario Emilie Turner
Montenegro:
1. O turismo foi um dos sectores mais atingidos pela pandemia.
As pessoas têm medo de recomeçar a viajar, devido às circunstâncias mundiais. Pensa que, com as medidas de segurança adequadas, as pessoas poderiam começar a viajar?
1.1. Em caso afirmativo, acha que motivar as pessoas, afirmando
que se as medidas certas forem asseguradas, estas poderiam e
deveriam recomeçar a viajar? Acha que lhes daria a confiança
necessária para o fazerem?
1.2. Em caso negativo, porquê?
2. Acha que seria mais seguro para as pessoas concentrarem-se
no turismo doméstico este ano e esquecerem o turismo internacional?
3. O Panamá ainda tem uma grande divergência entre classes sociais. Se fossem desenvolvidos programas de voluntariado para
ajudar as pessoas que necessitam de cuidados médicos/educativos/afetivos, seria perigoso? Mesmo que todas as medidas de
segurança estivessem garantidas?
4. Pensa que os casos do Covid-19 que ocorreram no Panamá se
concentraram mais nas pessoas não privilegiadas devido à falta
de acesso a informação e aos cuidados de saúde?

4. Do you think the cases of COVID-19 that happened in Panama, were more focused on unprivileged people due to the lack of
access to information and health care?
Interview to the minister of economy and finance Héctor Alexander:
1. Panama took a huge impact on its economy due to COVID-19.
How long do you think its going to take Panama to recover from
it?
2. What strategies is the government going to impose to try to
recover from the potential crisis caused by the pandemics?
3. If a new form of tourism was created, that was a mix between
volunteer tourism and ecotourism, and that generated enormous
profit for the host country (in this case Panama). Do you think
the government would support this idea financially?
4. Ecotourism is defined as “responsible travel to natural areas
that conserves the environment, sustains the well-being of the
local people, and involves interpretation and education” (TIES,
2015). One of the negative impacts that it has is, for example, the
fact that tourists normally travel to Panama by airplane, a type of
transportation that generates a tremendous amount of pollution.
If greenways to travel were developed to reduce the impact that,
in this example, airplanes have on the environment, do you think
the government would support them? Even if it took a lot of investment, but the return was high?

Entrevista com o Ministro da Economia e Finanças, Héctor
Alexander:
1. O Panamá teve um enorme impacto na sua economia devido
ao Covid-19. Quanto tempo pensa que o Panamá vai demorar a
recuperar deste impacto?
2. Que estratégias vai o governo impor para tentar recuperar da
potencial crise provocada pela pandemia?
3. Se for criada uma nova forma de turismo, isso é uma mistura entre turismo voluntário e ecoturismo, que irá gerar enorme
lucro para o país anfitrião (neste caso, o Panamá). Acha que o
governo apoiaria financeiramente esta ideia?
4. O ecoturismo é definido como “responsible travel to natural
areas that conserves the environment, sustains the well-being
of the local people, and involves interpretation and education”
(TIES, 2015). Um dos impactos negativos que este tem é, por
exemplo, o facto de os turistas normalmente viajarem para o
Panamá de avião, um tipo de transporte que gera uma enorme
quantidade de poluição.
Se formas sustentáveis de viajar fossem desenvolvidas para reduzir o impacto que, neste exemplo, os aviões têm no ambiente,
acha que o governo apoiaria? Mesmo que fosse necessário um
grande investimento, mas em que o retorno seria elevado?
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Resumo
A pandemia do coronavírus está a causar uma batalha pela sobrevivência no setor turístico e hoteleiro (WTTC). A distância
social será mais valorizada. Os destinos e as preferências do turista mudarão. O objetivo deste projeto é reinventar o turismo no
Panamá, criando um concurso para o desenvolvimento da oferta
turística e de um hotel sustentável no arquipélago de San Blas,
mais especificamente na ilha de Cayos Chichime. Este concurso
é direcionado a grupos de investidores e cadeias hoteleiras, cujos
diretores serão entrevistados, assim como promotores turísticos.
Com o uso do método de análise de conteúdo e o apoio de literatura especializada recente, espera-se avaliar o interesse dos
potenciais stakeholders em participar neste projeto, sem excluir
os interesses do povo indígena. O governo e os indígenas Guna
Yala devem trabalhar juntos na liderança para estabelecer os termos da competição. Espera-se que esta proposta possa ajudar o
Panamá a superar a crise.
Palavras-Chave: Concurso turístico, novo turismo de experiência, território indígena, turismo sustentável.
Introdução
Devido à pandemia do COVID-19, pensa-se que os turistas irão
preferir viajar para lugares remotos e conectar-se mais com a natureza (Shivdasani, 2020). Deste modo, o objetivo deste trabalho
é transformar o arquipélago de San Blas, pertencente à comarca
autónoma de Guna Yala, numa zona segura para superar o impacto do coronavírus e ajudar os indígenas e os panamenses a
reconstruir a sua indústria turística. Propõe-se a criação de um
concurso turístico no arquipélago, assente na construção de um
hotel 100% sustentável na ilha de Cayos Chichime. O concurso direcionar-se-á a potenciais investidores e cadeias hoteleiras,
cujo interesse será avaliado através de entrevistas, e será dirigido
e parametrizado pelos Gunas, em parceria com o governo do Panamá. O governo será responsável, juntamente com a unidade
hoteleira vencedora, por garantir a segurança e a saúde dos turistas antes de viajarem para as ilhas, procedendo-se à realização
de testes ao COVID-19. É essencial que os mesmos trabalhem
com os Gunas e lhes deem ferramentas para aprimorar os seus
serviços.

64

Abstract
The coronavirus pandemic is causing a battle for the survival of
the tourism and hospitality sector (WTTC). Social distance will
be more valued. Destinations and tourist’s preferences will change. Our goal is to reinvent tourism in Panama, creating a contest
for the development of the tourist offer and of a sustainable hotel
in San Blas archipelago, more specifically in the Cayos Chichime
island. This contest is directed to groups of investors and hotel
chains, which directors will be interviewed, likewise tourist promoters. With the use of the content analysis method and the support of recent specialized literature, we expect to evaluate the
interest of the potential stakeholders to participate in this project, not excluding the interests of the indigenous people. The
government and the Guna Yala indigenous should work together
in the leadership to establish the terms of the competition. Hopefully, this proposal will help Panama to overcome the crisis.
Keywords: Tourist contest, new experience tourism, indigenous
territory, sustainable tourism.
Introduction
Due to the COVID-19 pandemic, tourists will prefer to travel to
remote places and will connect more with nature (Shivdasani,
2020). Therefore, the aim is to turn the San Blas archipelago, that
belongs to the autonomous Guna Yala comarca, into a safe zone
to overcome the impact of coronavirus and help the Guna indigenous and Panamanians to rebuild their tourism industry. It’s
proposed to create a tourist contest in the archipelago, based on
the construction of a 100% sustainable hotel on the Cayos Chichime island. The contest will be for potential investors and hotel
chains, with interviews being applied to assess their interest, and
will be directed and parameterized by the Gunas, in partnership
with the Panamanian government. The government may also be
responsible, together with the winning hotel unit, to ensure the
safety and health of tourists before traveling to the islands, by
conducing COVID-19 tests. It’s essential that they work with the
Gunas and give them tools to enhance their services. The guarantee of sustainability, security and preservation of natural and
cultural resources are the focus of the proposal. By using a contest, the level of competitiveness and effort put into the creation

A garantia da sustentabilidade, segurança e preservação dos recursos naturais e culturais são o foco do projeto. Utilizando um
concurso, o nível de competitividade e esforço investido na criação de um hotel sustentável será maximizado, obtendo-se projetos de alta qualidade, consistindo numa fonte promissora no
mercado futuro (Hall et al., 2005).

of a sustainable hotel will be maximized, obtaining projects with
high quality, consisting in a promising source in the future market
(Hall et al., 2005).
Literature Review
According to the WTO (2020), in the COVID-19 outbreak, it
is important to guarantee that sustainability and environmental
measures are the central point of any tourism recovery program,
which contributes to local economies, protects cultural heritage
and natural resources. This brings more vulnerable communities the capacity to develop tourism products, integrating equity
considerations (Gurría, 2020). Furthermore, in the future people
will look for unknown and more safeguarded destinations, such
as islands and national parks, to avoid crowded cities, and will
become more concerned with nature and with the challenges of
the planet (WT Writer, 2020).
The negative conflicts between economic, social and environmental factors have led to a growing concern for the conservation
and protection of natural resources and cultural heritages, human
factor and the positive economic viability of communities, originating the concept of sustainable tourism (Lee, 2001). Thusly,
the tourism destinations must be developed in a sustainable way,
involving locals and stakeholders in their strategy (Candela & Figini, 2012).
Ecotourism is a “responsible travel to natural areas that conserves
the environment, sustains the well-being of the local people and
involves interpretation and education” (TIES, 2015). This type of
tourism is an excellent form of sustainable development (Aronsson, 2000), which provides an increasing market demand and
competitiveness modelling of eco-friendly destinations (Hunt et
al., 2015). Additionally, environmental consciousness leads consumers to have a positive attitude contributing for a responsible
consumption (Lin & Niu, 2018).
Throughout the years, several researchers have claimed that
sustainable tourism is crucial for islands destinations (Prayag,
Dookhony-Ramphul, & Maryeven, 2010) and this is particularly
important to indigenous groups isolated on islands in Latin America (Gröschl, 2018). The UNWTO (2003) defined indigenous
tourism as a form of cultural tourism where visitors are motivated
by the ethnicity, traditions and lifestyle of indigenous communities, that make tourists acquire respect for the local population
and their traditions, benefiting the empowerment necessary to
generate economic benefits (Mastny, 2003). The Guna Yala is an
indigenous group living mainly in an autonomous territory in islands of Panamá, furthermore, the Guna model of tourism has
been classified as ethnic tourism, eco-ethnotourism, and as indigenous tourism (Pereiro et al., 2012).
Experience tourism can be considered as an escape of ordinary
life, a pursuit for identity and self-realization (Selstad, 2007).
Consequently, indigenous and sustainable tourism are a type of
tourism experience that allow the development of personal values
of self-transcendence (Ashraf, et al., 2020).
The term “open innovation” has appeared (Terwiesch & Ulrich,
2008, p. 214) as a concept where the firm search for solutions in
the external environment. A contest consists in a type of game,
where several agents are involved, and where resources are spent
to win a prize (Moldovanu & Sela, 2001). In this approach, the
innovation seekers only pay for the success, providing lower internal project costs. This is one of the most important sources of
future market value (Hall et al., 2005).

Revisão da literatura
De acordo com a OMT (2020), no surto do COVID-19, é importante garantir que as medidas ambientais e de sustentabilidade
sejam o foco de qualquer programa de recuperação do turismo,
o que contribui para as economias locais, protegendo o património cultural e os recursos naturais. Por conseguinte, trará às
comunidades mais vulneráveis a capacidade de desenvolver produtos turísticos, integrando considerações de equidade (Gurría,
2020). Além disso, no futuro, as pessoas procurarão destinos
desconhecidos e mais salvaguardados, como ilhas e parques nacionais, para evitar cidades superlotadas, e demonstrarão mais
preocupação com a natureza e com os desafios do planeta (WT
Writer, 2020).
Os conflitos negativos entre os fatores económicos, sociais e ambientais levaram a uma crescente preocupação pela conservação
e proteção dos recursos naturais e culturais, pelo fator humano e
pela viabilidade económica positiva das comunidades, originando o conceito de turismo sustentável (Lee, 2001). Assim, os destinos turísticos devem ser desenvolvidos de forma sustentável,
envolvendo os residentes locais e as partes interessadas na sua
estratégia (Candela & Figini, 2012).
O ecoturismo é uma “viagem responsável para áreas naturais
que preserva o ambiente, sustenta o bem-estar da população local e envolve interpretação e educação” (TIES, 2015). Este tipo
de turismo é uma excelente forma de desenvolvimento sustentável (Aronsson, 2000), que provoca o aumento da procura do
mercado e da competitividade dos destinos ecológicos (Hunt et
al., 2015). Além disso, a consciência ambiental é um elemento
imprescindível para orientar os consumidores a terem uma atitude positiva, contribuindo para um consumo responsável (Lin
& Niu, 2018).
Ao longo dos anos, vários investigadores afirmaram que o turismo sustentável é crucial para destinos de ilhas (Prayag et al.,
2010) e isso é particularmente importante para grupos indígenas
isolados em ilhas na América Latina (Gröschl, 2018). A OMT
(2003) definiu o turismo indígena como uma forma de turismo
cultural, onde os visitantes são motivados pela etnia, tradições
e estilo de vida das comunidades indígenas, fazendo com que
os turistas adquiriram respeito pela população local e pelas suas
tradições, beneficiando do empoderamento necessário para gerar benefícios económicos (Mastny, 2003). Os Guna Yala são um
grupo indígena que vive principalmente num território autônomo nas ilhas do Panamá. Além disso, o modelo de turismo Guna
foi classificado como turismo étnico, eco-etnoturismo e turismo
indígena (Pereiro et al., 2012).
O turismo de experiência pode ser considerado como uma fuga
da vida comum, uma procura pela identidade e autorrealização
(Selstad, 2007). Consequentemente, o turismo indígena e sustentável são um tipo de turismo de experiência que permite o desenvolvimento de valores pessoais de auto-transcendência (Ashraf,
et al., 2020).
O termo “inovação aberta” apareceu (Terwiesch & Ulrich, 2008,
p. 214) como um conceito onde a empresa procura soluções no
ambiente externo. Um concurso consiste num tipo de jogo, no
qual vários agentes estão envolvidos e recursos são gastos para
ganhar um prémio (Moldovanu & Sela, 2001). Nesta abordagem,
os que procuram inovação pagam apenas pelo sucesso,

Methodology
Two qualitative methods will be applied to verify the viability of
the proposal. In order to increase the knowledge about the Guna
Yala
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indigenous, secondary sources will be read and analyzed, including journal and scientific articles, as well as the official websites
of Guna Yala and San Blas archipelago. Furthermore, structured
online interviews will be conducted for investors and hotels directors, tour promoters and for the Gunas, which corresponds to
three different scripts, that are attached, whose content will be
analyzed by MAXQDA software, that’s widely used academically.
These interviews will allow to understand their openness to this
business opportunity.

proporcionando menores custos internos ao projeto. Esta é uma
das fontes mais importantes de valor do mercado futuro (Hall et
al., 2005).
Metodologia
Dois métodos qualitativos serão aplicados para verificar a viabilidade da proposta. Para aumentar o conhecimento sobre os indígenas Guna Yala, fontes secundárias serão lidas e analisadas, incluindo artigos científicos e de jornais, além dos sites oficiais dos Guna
Yala e do arquipélago de San Blas. Adicionalmente, serão realizadas entrevistas estruturadas online para investidores e diretores
de hotéis, promotores turísticos e para os Gunas, correspondendo
a três guiões diferentes, que estão em anexo, e cujo conteúdo será
analisado pelo software MAXQDA, bastante utilizado academicamente. Estas entrevistas permitirão entender a abertura de todos a
esta oportunidade de negócio.

Expected results
This methodology aims to verify whether the investors, hotels
directors, tour promoters and the Guna Yala indigenous see the
project as a potential lever to rebuild and develop tourism in Panama, in the post COVID-19.
It’s expected to understand if there’s a receptivity of the Guna
tribe to explore the San Blas archipelago, through the contest
proposed in partnership with the government, in order to be developed sustainable guidelines by them, protecting the interests
of the indigenous people. Moreover, it’s intended to ascertain if
the local tour promoters see this project as a viable idea and whether they are interested in working not only with the winning
hotel unit of the contest but also with the Gunas in carrying out
tourist activities.
After ensuring the consent of the tribe, the interest and availability of investors and hotels directors to participate in the contest
will be determined.

Resultados esperados
Esta metodologia visa verificar se os investidores, diretores de hotéis, promotores turísticos e os indígenas Guna Yala encaram o
projeto como uma potencial alavanca para reconstruir e desenvolver o turismo no Panamá, no pós-COVID-19.
Espera-se entender se existe uma recetividade da tribo Guna em
explorar o arquipélago de San Blas, por meio do concurso proposto, em parceria com o governo, a fim de serem desenvolvidas
diretrizes sustentáveis pelos mesmos, protegendo os interesses dos
indígenas. Pretende-se ainda averiguar se os promotores locais encaram este projeto como uma ideia viável e se estão interessados
em trabalhar não apenas com a unidade hoteleira, mas também
com os Gunas na realização das atividades turísticas. Após garantir-se o consentimento da tribo, será determinado o interesse e a
disponibilidade dos investidores e dos diretores de hotéis em participar no concurso.

Limitations
Limitations were recognized in the lack of updating investigations, as well as in the studies related to tourism contest, impoverishing the literature review. It was also difficult to reach precise
conclusions about the future preferences of tourists, considering
that doesn’t exist many scientific researches, since the COVID-19
pandemic is still a recent issue. The opening of the Gunas to share their territory and to work with external agents can also be a
limitation.
The application of online interviews to the Gunas may also be
another possible barrier, considering that the indigenous may
have difficulties in accessing informatic resources. Local tour
promoters may have to intervene as facilitators in carrying out
the interviews.

Limitações
A escassez de investigações recentes constitui uma das limitações identificadas, bem como a falta de estudos relacionados com
o concurso turístico, empobrecendo a revisão da literatura. Foi
igualmente difícil chegar a conclusões precisas sobre as preferências futuras dos turistas, considerando que não existem muitos
trabalhos científicos, e que a pandemia gerada pelo COVID-19
ainda é um assunto recente. A abertura dos Gunas para explorar
o seu território e para trabalharem com agentes externos também
poderá ser uma limitação.
A aplicação de entrevistas online aos Gunas poderá ser outra barreira possível, sendo que os indígenas poderão ter dificuldades em
aceder a recursos informáticos. Os promotores turísticos locais
poderão ter de intervir como facilitadores na realização das entrevistas.

Conclusion
This tourist contest is based on the construction of a 100% sustainable hotel unit in the Cayos Chichime island, and can be seen as
a viable way to rebuild tourism in Panama, always ensuring the
fulfillment of the interests of the Guna Yala indigenous. Moreover, WTO (2020) guarantees that in the post COVID-19, sustainability must be present in any tourism recovery program, and
tourists will look for safeguarded places, such as islands (Saisaengchan, 2020).
It is concluded that the project can only proceed when the proposed methodology is applied, which will ensure and verify the
possible interest of the indigenous people, as they are the owners
of the archipelago. Consequently, after the acceptance of the tribe, it’s very important to determine whether groups of investors
and hotel chains are actually interested in participating in the
contest through the online interviews.

Conclusão
Este concurso turístico assenta na construção de uma unidade
hoteleira 100% sustentável na ilha de Cayos Chichime e pode ser
encarado como uma forma viável de reconstruir o turismo no Panamá, garantindo sempre o cumprimento dos interesses dos indígenas Guna Yala. Além disso, a OMT (2020) garante que, no pós-COVID-19, a sustentabilidade deve estar presente em qualquer
programa de recuperação do turismo, e os turistas procurarão
lugares salvaguardados, como ilhas (Saisaengchan, 2020).
Conclui-se que o projeto só poderá prosseguir quando a metodologia proposta for aplicada, o que garantirá e verificará o possível
interesse do povo indígena, pois são os proprietários do arquipélago. Consequentemente, após a aceitação da tribo, é muito importante determinar, por meio de entrevistas online, se os grupos de
investidores e as cadeias hoteleiras estão realmente interessados
em participar no concurso.
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Anexos
Guião das entrevistas

Attachments
Interview guide

A. Grupos de investidores e cadeias hoteleiras
1. Devido a esta pandemia, vários setores estão a ser afetados.
Acredita que o setor turístico será um dos mais afetados?
2. Quais os aspetos que acredita que serão os mais procurados e
requisitados numa viagem para fora do local de residência?
3. Dito isto, crê que, num futuro próximo, a sustentabilidade, aplicada a este setor, poderá ser um conceito abundantemente procurado?
4. Já alguma vez visitou ou explorou o Panamá?
5. Tem conhecimento do tipo de turismo que, atualmente, é aplicado neste país?
6. Considera que o Panamá tem potencial como destino turístico?
7. Já alguma vez ouviu falar do arquipélago de San Blas?
8. Tem conhecimento que este arquipélago é administrado por um
povo indígena, denominado de Guna Yala?
9. Estaria interessado em participar num concurso que visa desenvolver uma unidade hoteleira 100% sustentável no arquipélago já
mencionado?
10. Como foi mencionado anteriormente, este arquipélago pertence a uma tribo. Considera este aspeto um entrave ou uma oportunidade?
11. Estas ilhas dispõem de uma vasta e complexa cultura e tradição. Deste modo, teria abertura para colaborar na preservação dos
recursos naturais e culturais das mesmas?
12. Considera este projeto como uma boa proposta para reconstruir, desenvolver e dinamizar o turismo no Panamá?
13. Encara este concurso como um bom investimento, e, consequentemente, como um projeto desafiante?
14. Com a hipotética participação no concurso, crê que pode ser
uma forma de divulgação da própria empresa?

A. Groups of investors and hotel chains
1. Due to this pandemic, several sectors are being affected. Do
you believe that the tourism sector will be one of the most affected?
2. What aspects do you think will be most sought and requested,
after this pandemic, on a trip outside the usual place of residence?
3. That said, do you believe that, in the near future, sustainability, applied to this sector, could be a concept that is abundantly
sought?
4. Have you ever visited or explored Panama?
5. Are you aware of what type of tourism is, currently, applied in
this country?
6. Do you think that Panama has potential as a tourist destination?
7. Have you ever heard of the San Blas archipelago?
8. Are you aware that this archipelago is administered by an indigenous group, called Guna Yala?
9. Would you be interested in participating in a contest that aims
to develop a 100% sustainable hotel unit in the archipelago already mentioned?
10. As mentioned earlier, this archipelago belongs to a tribe. Do
you consider this aspect an obstacle or an opportunity?
11. These islands have a vast and complex culture and tradition.
In this way, would you be open to collaborate in the preservation
of their natural and cultural resources?
12. Do you consider this project as a good proposal to rebuild,
develop and boost tourism in Panama?
13. Do you see this contest as a good investment, and, consequently, as a challenging project?
14. With the hypothetical participation in the contest, do you
believe it can be a way of publicizing the company itself?

B. Promotores turísticos locais
1. Devido a esta pandemia, vários setores estão a ser afetados.
Acredita que o setor turístico será um dos mais afetados?
2. Quais os aspetos que acredita que serão os mais procurados e
requisitados numa viagem para fora do local de residência?
3. Dito isto, crê que, num futuro próximo, a sustentabilidade, aplicada a este setor, poderá ser um conceito abundantemente procurado?
4. Sendo que a sua área de atuação é no Panamá, quais são as
maiores riquezas que o país apresenta?
5. Nos últimos anos, considera que a procura turística neste país
tem aumentado?
6. Qual é o perfil dos principais turistas que visitam o Panamá? E
qual a principal nacionalidade?
7. Qual o tempo médio de estadia de um turista?
8. O arquipélago de San Blas, localizado no Panamá, é encarado
como um destino ecoturístico, paradisíaco e cultural, sendo administrado pelo povo indígena Guna Yala. Quais considera serem as
maiores riquezas deste arquipélago?
9. Considera que, nos últimos anos, especificamente neste arquipélago, a procura turística tem vindo a aumentar?
10. Acredita que o turismo sustentável pode ser uma boa aposta
para este arquipélago?
11. Considera que o turismo tem um papel importante na subsistência da tribo?
12. Acredita que seja uma mais valia para a comunidade indígena
a introdução de uma unidade hoteleira 100% sustentável, através
de um concurso, que lhes apoie e lhes dê ferramentas para responder melhor à procura turística?
13. Crê que a ilha Cayos Chichime é a melhor escolha para a implementação de um hotel?

B. Local tour promoters
1. Due to this pandemic, several sectors are being affected. Do
you believe that the tourism sector will be one of the most affected?
2. What aspects do you think will be most sought and requested,
after this pandemic, on a trip outside the usual place of residence?
3. That said, do you believe that, in the near future, sustainability, applied to this sector, could be a concept that is abundantly
sought?
4. Since your area of expertise is in Panama, what are the main
riches that the country presents?
5. In recent years, do you consider that tourist demand in this
country has increased?
6. What is the profile of the main tourists visiting Panama? And
what is the main nationality?
7. What is the average length of stay for a tourist?
8. The San Blas archipelago, located in Panama, is seen as an ecotourism, paradise and cultural destination, being managed by
the Guna Yala indigenous people. What do you consider to be
the greatest wealth of this archipelago?
9. Do you consider that, in recent years, specifically in this archipelago, tourist demand has been increasing?
10. Do you believe that sustainable tourism can be a good option
for this archipelago?
11. Do you consider that tourism has an important role in the
tribe’s livelihood?
12. Do you believe that the introduction of a 100% sustainable
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14. Sendo estas ilhas administradas pelos Gunas, acredita que os
mesmos vão dar abertura suficiente para que este projeto se realize?
15. Em virtude de já trabalhar diretamente com esta tribo, estaria
disposto a servir como facilitador na realização das entrevistas aos
mesmos?
16. Crê que o concurso é uma boa aposta para a reconstrução e
desenvolvimento do turismo no Panamá?
17. Acredita que o concurso seria uma mais valia para os Gunas?
18. Estaria interessado em trabalhar com os Gunas e com a unidade hoteleira vencedora na realização das atividades turísticas?
19. Considera que o concurso descrito vai permitir a dinamização
e preservação da cultura indígena local?

hotel unit, through a contest, that supports them and gives them
tools to better respond to tourist demand is an asset for the indigenous community?
13. Do you believe that Cayos Chichime island is the best choice
for implementing a hotel?
14. Since these islands are managed by the Gunas, do you believe
that they will provide sufficient opening for this project?
15. As a result of working directly with this tribe, would you be
willing to serve as a facilitator in conducting interviews with them?
16. Do you believe that the competition is a good opportunity for
the reconstruction and development of tourism in Panama?
17. Do you believe that the contest will be an asset for the Gunas?
18. Would you be interested in working with the Gunas and with
the winning hotel unit in carrying out tourist activities?
19. Do you think that the contest described will allow the dynamism and preservation of the local indigenous culture?

C. Indígenas Guna Yala
1. Dada a recente pandemia do COVID-19, como é que a comunidade indígena tem lidado com esta situação?
2. Como pensam controlar a situação pandémica atual e com que
recursos salvaguardarão a segurança e a qualidade de vida da comunidade?
3. Consideram o turismo uma forma de sustento imprescindível?
4. Estariam dispostos a estar em contacto com turistas de todo
o mundo e dar-lhes a conhecer os vossos valores e cultura? Ou
encaram isso como uma ameaça?
5. Qual o tipo de oferta turística que existe, atualmente, no arquipélago de San Blas?
6. Consideram que os recursos disponíveis são suficientes para
responder à procura turística?
7. Definam o turismo em San Blas em três palavras.
8. Quais os principais princípios e valores da tribo?
9. Estariam dispostos a permitir a realização de um concurso, assente na implementação de uma unidade hoteleira 100% sustentável no arquipélago de San Blas, mais especificamente na ilha de
Cayos Chichime, seguindo e respeitando sempre as vossas condições?
10. Sentem-se satisfeitos por serem os principais decisores do concurso e por definirem as diretrizes do mesmo?
11. Encaram este concurso como uma ameaça aos vossos recursos
naturais e culturais, mesmo que todo o processo de decisão passe
pelas vossas mãos?
12. Estariam dispostos a trabalhar em parceria com o governo e
com a unidade hoteleira vencedora, realçando que estes têm meios
de garantir a segurança da ilha?
13. Acham que este projeto poderá atrair novos visitantes ao vosso
arquipélago?
14. Conseguem visualizar a prosperidade consequente do projeto?

C. Guna Yala indigenous
1. Given the recent COVID-19 pandemic, how has the indigenous
community dealt with this situation?
2. How do you control the current pandemic situation, and with
what resources will you safeguard the safety and quality of life of
the community?
3. Do you see tourism as an indispensable form of livelihood?
4. Would you be willing to be in contact with tourists from all over
the world and to let them know your values and culture? Or do
you see it as a threat?
5. What type of tourist offer is, currently, provided in the archipelago of San Blas?
6. Do you consider that the available resources are sufficient to
respond to the tourist demand?
7. Define the San Blas tourism in three words.
8. What are the main principles and values of the tribe?
9. Would you be willing to allow a contest to create a 100% sustainable hotel in the San Blas archipelago, more specifically in the
Cayos Chichime island, following and respecting your conditions?
10. Do you feel satisfied for being the main decision makers in the
contest and for choosing the rules?
11. Do you see this contest as a threat to your natural and cultural resources, even if the entire decision-making process passes
through your hands?
12. Would you be willing to work in partnership with the government and with the winning hotel, enhancing that they have the
resources to guarantee the security of the island?
13. Do you think that this project could attract new visitors to
your archipelago?
14. Can you see the consequent prosperity of the project?
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Resumo
A América Latina tem enfrentado grandes impactos com o aparecimento do Covid-19, principalmente nos setores do turismo
e da hotelaria. No entanto, o Panamá oferece uma vasta gama de
reservas naturais com potencial para serem exploradas ao nível
do turismo, apresentando uma clara oportunidade de implementar medidas sustentáveis que promovam o ecoturismo. O nosso
objetivo é realizar uma investigação que permita determinar os
principais eixos para o desenvolvimento sustentável do ecoturismo no país, aproveitando a oportunidade criada pela recente
pandemia para a criação de destinos seguros e sustentáveis. Para
a fase de pesquisa, será utilizada uma abordagem qualitativa,
abrangendo um estudo prévio do país e entrevistas com os principais agentes de grupos hoteleiros e entidades relacionadas com
o turismo. Com estas medidas, pretendemos atrair o turismo doméstico e internacional, nomeadamente com o desenvolvimento
de uma proposta específica de ecoturismo nas ilhas do Panamá.

Abstract
Latin America has faced great impacts with the appearance of
Covid-19, especially in the tourism and hospitality sectors. Panama, however, offers a vast range of nature reserves with the
potential of being explored at the tourism level, presenting a clear opportunity to implement sustainable measures promoting
ecotourism. Our objective is to carry out an investigation that
will allow us to determine the main axes for the sustainable development of ecotourism in the country, taking advantage of the
opportunity created by the recent pandemic of developing safe
and sustainable destinations. For the research stage, a qualitative
design will be used, comprising a previous study of the country
and interviews with key agents working in hotel groups and entities related to tourism. With these measures, we intend to attract
domestic and international tourism, namely with the development of a specific proposal of ecotourism in Panama’s islands.
Keywords: COVID-19; Ecotourism; Sustainability; Panama

Palavras-Chave: COVID-19; Ecoturismo; Sustentabilidade; Panamá

Introduction
In late December 2019, COVID-19 was detected in Wuhan,
China, and quickly spread throughout the world (Gössling et.
al., 2020). One of the affected territories was Panama, in Latin
America, a country whose name is traditionally associated with
the abundance of fish, trees and butterflies, reflecting a good
opportunity to explore ecotourism (Fennel, 1999). Considering
the impact of the pandemic on tourism activities and the need
to create more sustainable tourism practices, the present study sought to ascertain measures to encourage the preservation
of nature, namely through the possible control of tourist flows
between the islands of Panama. A parallel measure proposed is
the creation of reefs in controlled environments for future implementation in natural environments, an activity that might
attract the participation of both tourists, national and international, and stakeholders. With the application of these measures, we
intend to recover the tourist flows lost to the present pandemic
in a prudent and safe way, in order to guarantee sustainability in
the islands of Panama. According to Gössling, “more than 90%
of the world’s population” is presently” in countries with some
level of international travel restrictions […] and requests to stay
at home” (Gössling et al., 2020).

Introdução
No final de dezembro de 2019, o COVID-19 foi detetado em
Wuhan, na China, e rapidamente se espalhou pelo mundo (Gössling et. Al., 2020). Um dos territórios afetados foi o Panamá, na
América Latina, um país cujo nome é tradicionalmente associado à abundância de peixes, árvores e borboletas, refletindo uma
boa oportunidade para explorar o ecoturismo (Fennel, 1999).
Considerando o impacto da pandemia nas atividades turísticas
e a necessidade de criar práticas turísticas mais sustentáveis, o
presente estudo procurou determinar medidas para incentivar
a preservação da natureza, nomeadamente através do possível
controlo dos fluxos turísticos entre as ilhas do Panamá. Uma
medida paralela é a criação de recifes em ambientes controlados
para futura implementação em ambientes naturais, uma atividade que pode atrair a participação de turistas nacionais e internacionais e entidades interessadas. Com a aplicação destas medidas, pretendemos recuperar os fluxos turísticos perdidos para a
atual pandemia de forma prudente e segura, a fim de garantir a
sustentabilidade nas ilhas do Panamá.
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Segundo Gössling, atualmente “mais de 90% da população mundial” está “em países com algum nível de restrições internacionais de viagens [...] e pedidos para se ficar em casa” (Gössling
et al., 2020). Mas a situação melhorará e a oportunidade deve
ser aproveitada para reestruturar a oferta turística de acordo
com princípios sustentáveis (Swarbrooke, 1993; Willard, 2012).
Como afirma Weaver (2001), “enquanto o turismo ‘tradicional’
ainda existe e continua a crescer, surgiram também novos tipos
de turismo, ou turismo alternativo, como ecoturismo, cultural /
patrimonial, educacional ou turismo de saúde”. Harald Goodwin,
por seu lado, afirmou em 1996 que “o ecoturismo não é apenas
uma alternativa ao turismo de massas, nem é a única alternativa”. A Sociedade Internacional de Ecoturismo (TIES) argumenta
que o ecoturismo é uma forma responsável de viajar para áreas
naturais que preserva o meio ambiente e promove o bem-estar
dos habitantes locais. O conceito de ecoturismo foi apresentado pela primeira vez por Hector Ceballos Lascurain na década
de 1980 (Freitas, 2012 & Scheyvens R., 1999), definindo-o como
o ato de “viajar para áreas naturais relativamente não perturbadas ou não contaminadas, com o objetivo específico de estudar,
admirar, apreciar as paisagens, sua fauna e flora silvestre, bem
como qualquer manifestação cultural encontrada nessas áreas”.
De acordo com Simpson (1993), de facto, o turismo é sustentável
quando “os recursos naturais e culturais e o bem-estar ambiental, social e económico de uma área são mantidos para sempre”.
O autor destaca o desenvolvimento sustentável do turismo em
áreas protegidas, mostrando que “as atividades devem melhorar
o meio ambiente e não depreciá-lo [...] devem ser sustentáveis
por si mesmas, minimizando o consumo de energia e a produção
de resíduos”. Considerando a possibilidade de melhorar o meio
ambiente, o conceito de recifes artificiais multifuncionais (RAM)
foi desenvolvido pelo neozelandês Kerry Black. Em 1999, os dois
primeiros recifes artificiais foram construídos na Austrália, na
Cable Station e na praia de Narrowneck. Ao longo dos anos, várias RAMs foram construídas em todo o mundo. (Simion e Esteves, 2010).

But the situation will improve, and the opportunity should be
seized to restructure the tourism offer according to sustainable
principles (Swarbrooke, 1993; Willard, 2012). As stated by Weaver (2001), while “‘traditional’ tourism still exists and continues
to grow, ‘new’ types of tourism, or alternative tourism, such as
ecotourism, cultural/heritage, educational or health tourism
have emerged as well.” Harald Goodwin, however, claimed in
1996 that “Ecotourism is not merely an alternative to mass tourism, nor is it the only alternative”. The International Ecotourism
Society (TIES) argues that ecotourism is a responsible form of
travelling to natural areas that preserves the environment and
promotes the well-being of locals. The concept of ecotourism
was first introduced by Hector Ceballos Lascurain in the 1980s
(Freitas, 2012 & Scheyvens R.,1999), defining it as the act of “traveling to relatively undisturbed or uncontaminated natural areas,
with the specific objective of study, admire, enjoy the landscapes, their fauna and wild flora, as well as any cultural manifestation found in these areas”. According to Simpson (1993), in fact,
tourism is sustainable when “the natural and cultural resources,
and the environmental, social and economic well-being of an
area are maintained forever”. The author highlights the sustainable development of tourism in protected areas, showing that
“activities must improve the environment and not depreciate it
[...] they must be sustainable by themselves, minimizing energy
consumption and waste production”. Considering the possibility
of improving the environment, the concept of Multifunctional
Artificial Reefs (RAM) was developed by New Zealander Kerry
Black. In 1999, the first two artificial reefs were built in Australia,
at Cable Station and at Narrowneck Beach. Over the years, several RAMs were built around the world (Simion & Esteves, 2010).
Methodology
An interview guide considering the implementation of sustainable measures to recover tourism flows in the wake of the pandemic was created and the questions sent to hospitality and tourism
organizations in Panama, such as hotels, namely on Panama’s islands, tour operators related to water activities and the Panama
Tourism Authority. Additionally, documental sources about the
country were analyzed to encompass the research, allowing the
consideration of measures to be implemented.

Metodologia
Foi criado um guião de entrevistas sobre a implementação de
medidas sustentáveis para a recuperação dos fluxos turísticos
após a pandemia. O questionário foi enviado a organizações
de hospitalidade e turismo no Panamá, como hotéis, nomeadamente nas ilhas do Panamá, operadores turísticos relacionados
com atividades aquáticas e a Autoridade de Turismo do Panamá.
Além disso, foram analisadas fontes documentais sobre o país
para enquadrar a pesquisa, permitindo a consideração de medidas a serem implementadas.

Results
According to SINAP (National System of Protected Areas), Panama has about 63 protected areas, promoting nature tourism
and, more specifically, ecotourism. In the words of Ambassador
Pablo Garrido (at the Post-COVID Latin America Tourism Webinar session promoted by Universidade Europeia), Panama is
keen to preserve its lands, since there are islands that have remained untouched for 500 years. According to the representative
from hotel Villa Condesa del Mar, located on the Contadora Island, before COVID 80% of tourism was international. The respondent agrees that the best post-pandemic solution is domestic
tourism, since from now on customers will be more sensitive to
price and, through discounts, it will be possible to attract local
customers. To ensure the safety of guests in hotels, biosafety and
hygiene methods for the internal installation will be used.
Given the natural characteristics of the island, the respondent
believes that ecotourism is a good bet, and the property tries as
much as possible to implement sustainable practices through
recycling, using solar energy, among others. The representative
from the hotel considers the idea of creating reefs a good measure, not only to enhance ecotourism in the country but also to
protect the environment, since tourists are constantly looking for
activities related to water and nature.

Resultados
Segundo o SINAP (Sistema Nacional de Áreas Protegidas), o
Panamá possui cerca de 63 áreas protegidas, promovendo o turismo de natureza, mais especificamente, o ecoturismo. Nas palavras do embaixador Pablo Garrido (no webinar sobre turismo
na América Latina pós-COVID promovida pela Universidade
Europeia), o Panamá deseja preservar as suas terras, pois há ilhas
que permanecem intocadas há 500 anos.
Segundo o representante do hotel Villa Condesa del Mar, localizado na ilha de Contadora, antes da COVID, 80% do turismo
era internacional. O entrevistado concorda que a melhor solução
pós-pandemia é o turismo doméstico, uma vez que a partir de
agora os clientes serão mais sensíveis ao preço e, com descontos,
será possível atrair clientes locais. Para garantir a segurança dos
hóspedes nos hotéis, serão utilizados métodos de biossegurança
e higiene nas instalações internas.
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Dadas as características naturais da ilha, o entrevistado acredita
que o ecoturismo é uma boa aposta, e a propriedade tenta, tanto
quanto possível, implementar práticas sustentáveis por meio da
reciclagem, uso de energia solar, entre outros.
O representante do hotel considera a ideia de criar recifes uma
boa medida, não apenas para melhorar o ecoturismo no país,
mas também para proteger o meio ambiente, já que os turistas
procuram constantemente atividades relacionadas com a água e
a natureza. As ilhas mais apropriadas para desenvolver essa medida são as Ilhas Pérola.
Atualmente, não será necessário um controlo adicional, uma vez
que os turistas não são permitidos nas ilhas, portanto, não é necessário controlar o número de dias que os turistas podem ficar.
Além disso, como resultado da presente pandemia, os clientes
estão a enfrentar problemas financeiros e têm medo de viajar.
Atualmente, já existe um limite para o número de pessoas que
podem ir às ilhas, graças ao número limitado de estabelecimentos e assentos nos dois ferries disponíveis.
O turismo doméstico constituirá um desafio, pois pesquisas revelam que o ecoturismo é mais praticado por turistas estrangeiros (Klytchnikova & Dorosh, 2012). Novas estratégias e atrações
são, portanto, necessárias.
No Panamá, as formações de recifes atingem o máximo desenvolvimento no lado leste e norte das ilhas, devido às condições
climáticas e à sua posição vantajosa, que protege contra as correntes (Glynn & Stewart, 1973). Inspirado num projeto desenvolvido na Austrália em 2018, surgiu a ideia de formar recifes de
coral nas ilhas do Panamá. Simultaneamente, terá como benefícios o crescimento da fauna e flora marinhas, pela criação de
novos habitats e o melhoramento das condições para a prática de
atividades aquáticas.

The most appropriate islands to develop this measure are said to
be the Pearl Islands.
Currently, additional control will not be required, considering
that tourists are not allowed on the islands, so it is not necessary
to control the number of days that tourists can stay and, as a result of this pandemic, customers are experiencing financial problems and are afraid to travel. At present, there’s already a limit
on how many people can go to the islands thanks to the limited
number of establishments and seats on the two ferries available.
The turn to domestic tourism, however, will constitute a challenge, as research shows that ecotourism is more practiced by
foreign tourists (Klytchnikova & Dorosh, 2012). New strategies
and attractions are, therefore, necessary.
In Panama, reef formations reach maximum development on the
east and north side of the islands, due to the climatic conditions
and their advantageous position, which protects against currents
(Glynn & Stewart, 1973). Inspired by a project developed in Australia in 2018, the idea of forming coral reefs on the islands of
Panama emerged. Along the way, it will benefit the growth of
marine fauna and flora by creating new habitats and improving
conditions for the practice of aquatic activities.
Conclusion
According to Pablo Garrido, Ambassador of Panama in Portugal:
“The Planet can live without us, but we cannot live without the
Planet”, a statement that stood out in the 2020 Webinar. Through
the practice of ecotourism, it’s not only possible to save money
in the long run but also to be sustainable now, thus preserving
nature.
Over the years, reefs on the islands have disappeared, not only
because of coral bleaching but also of pollution. (Westmacott, S.,
Teleki, K., Wells, S., & West. J. M.,2000). The creation of reefs
is a way to protect the environment and boost ecotourism in Panama. The involvement of tourists in this practice creates a good
opportunity to captivate, instruct and, above all, raise awareness,
both for sustainable measures and for ecotourism, so that domestic and future international tourists will be able to financially
help this activity.
The results of the present study, however, have to be considered
preliminary, given the very limited number of responses received
until the time of writing, due to the limited time frame available.
Another limitation was the difficulty in obtaining up-to-date statistical information about ecotourism in Panama.

Conclusão
Segundo Pablo Garrido, embaixador do Panamá em Portugal: “O
planeta pode viver sem nós, mas nós não podemos viver sem o
planeta”, uma declaração que se destacou no webinar de 2020.
Com a prática do ecoturismo, não só é possível economizar dinheiro a longo prazo, mas também ser sustentável por conta própria, preservando a natureza.
Ao longo dos anos, os recifes nas ilhas foram desaparecendo, não
só devido ao branqueamento de corais, como também à poluição. (Westmacott, S., Teleki, K., Wells, S., & West. J. M., 2000).
A criação de recifes é uma maneira de proteger o meio ambiente e impulsionar o ecoturismo no Panamá. O envolvimento dos
turistas nesta prática cria uma boa oportunidade para cativar,
instruir e, acima de tudo, sensibilizar, tanto para medidas sustentáveis como para o ecoturismo, para que turistas domésticos e,
futuramente, internacionais possam ajudar financeiramente esta
atividade.
Os resultados do presente estudo devem ser considerados preliminares, dado o número muito reduzido de respostas recebidas
até ao momento da redação, devido ao prazo limitado disponível. Outra limitação foi a dificuldade em obter informações estatísticas atualizadas sobre ecoturismo no Panamá.
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Resumo
Devido à epidemia do COVID-19, as empresas de turismo, no
Panamá, estão a enfrentar grandes dificuldades económicas. No
fim da quarentena, é necessário retomar a atividade turística. No
entanto, existe um sentimento de insegurança em hotéis e serviços de turismo.
Para transmitir a sensação de segurança aos turistas, é importante trabalhar com o Ministério da Saúde do Panamá. Uma ONG é
a maneira ideal de informar imparcialmente o consumidor sobre
hotéis, experiências, restaurantes e todos os tipos de atividades
turísticas, com a ajuda do Ministério da Saúde e das províncias.
O objetivo esperado é incentivar todas as empresas de turismo
a atender aos requisitos necessários e a serem promovidas pela
ONG. O principal objetivo é que o Panamá seja conhecido como
o “ponto seguro” da América do Sul, tanto em termos de turismo
quanto em termos sociais, e que o turismo seja um setor decisivo
na recuperação económica.

Abstract
Due to the COVID-19 epidemic, tourism companies are having
major economic difficulties in Panama. At the end of quarantine,
it is necessary to resume tourist activity. However, there is a feeling of insecurity of hotels and tourism services.
To convey the feeling of security to tourists it is important to
work with the Ministry of Health of Panama. An NGO would
be the ideal way of informing impartially the consumer about
hotels, experiences, restaurants and all types of tourist activities
with the help of the Ministry of Health and the provinces. The
expected objective is to encourage all tourism companies to meet
the necessary requirements and to be promoted by the NGO. The
main goal is that Panama can be known as the “safe point” of
South America, both in terms of tourism and in social terms, and
for tourism to be a decisive sector in economic recovery.

Palavras-Chave: Segurança, Promoção, Informação, COVID-19

Introduction
The health crisis caused by the COVID-19 virus had significant
repercussions on the world economy and on the tourism industry (Fifield & Sun, 2020).
Until there is a vaccine for COVID-19 there will be fear in traveling to a foreign country (Fifield, & Sun, 2020).
This project aims to overcome the feeling of insecurity of traveling to Panama. The research focuses on the creation of an NGO
that would work directly with the local community and that
would help the institutions of Panama to encourage consumers.
The NGO would be a fundamental part because it would act as a
quality seal that would give the guarantee to the visitor that the
country to visit complies with all standards of hygiene, safety and
prevention (Navarro, 1998).

Keywords: Security, Promotion, Information, COVID-19

Introdução
A crise de saúde provocada pelo vírus COVID-19 teve repercussões significativas na economia mundial e em particular na indústria turística (Fifield & Sun, 2020).
Até existir uma vacina para o COVID-19 existirá medo em viajar
para um país estrangeiro (Fifield & Sun, 2020).
Este projeto visa ultrapassar o sentimento de insegurança de
viajar para o Panamá. A investigação incide na criação de uma
ONG que trabalharia diretamente com a comunidade local e que
ajudaria as instituições do Panamá para que consiga incentivar
o público. A ONG seria uma peça fundamental pois funcionaria
como selo de qualidade que daria a garantia ao visitante que o
país a visitar cumpre todas as normas de higiene, segurança e
prevenção (Navarro, 1998).

Literature Review
As of mid-December 2019, the COVID-19 virus began to spread
quickly, and its impacts were severe (Hira et al., 2020). The crises
of infectious diseases, including that of coronavirus, greatly compromise the tourism industry, given its dependence on human
mobility and eliminate the feeling of security when traveling
(Minatto, Vicente & Borba, 2019).

Revisão da Literatura
A partir de meados de Dezembro de 2019, o vírus COVID-19
começou a propagar-se e rapidamente chegou a todo o mundo
(Hira, et al 2020). As crises de doenças infeciosas, incluindo a
do coronavírus, comprometem bastante a indústria do turismo,
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Due to the epidemic, environmental issues are being debated
again (Hira et al, 2020). In this new context, hotel chains can be
strategic to institute and encourage environmental innovations
(Menezes & Cunha, 2016).
To this end, NGOs could serve as an element of unification of
sustainability principles, since, according to research by Becklake (2019), NGOs help Western tourists feel safe traveling to
Latin American countries. Clarke & Crane (2018) also stated that
the industrial and business sectors need a lot of cooperation to
meet the challenges of environmental sustainability.
In Brazil, research studies emphasize the need for NGO participation in tourism development (Tomio & Emilye, 2013). With
the implementation of the Sustainable Development Goals
(UNDP, 2020), one of Panama’s tourism priorities is to promote
ecotourism regarding education (Theodossopoulos & Mendizábal, 2012).
With this objective in mind, this study aims to justify the need
to create an NGO that sustains the pillar of sustainability and
education. With this research we intend to show the importance
that NGOs have and will have in world tourism considering coronavirus and its implications, not only this year 2020, but also in
the coming years and take advantage of its influence on tourists,
encouraging them to travel.

dada a sua dependência da mobilidade humana e eliminam o
sentimento de segurança na hora de voltar a viajar (Minatto, Vicente & Borba, J. 2019).
Devido à epidemia, as questões ambientais estão a voltar a serem
debatidas (Hira, M. et al 2020).
Neste novo contexto, as redes hoteleiras podem ser estratégicas
para instituir e incentivar as inovações de caráter ambiental (Menezes & Cunha, S. 2016).
Com este fim, as ONG poderiam servir como elemento de unificação de princípios de sustentabilidade, uma vez que, de acordo com a investigação realizada por Becklake (2019,) as ONG
ajudam a que os turistas ocidentais se sintam seguros a viajar
para países da América latina. Também Clarke& Crane (2018)
declararam que os setores industriais e empresariais precisam
muita cooperação para estar à altura dos desafios relativos à sustentabilidade ambiental.
No Brasil, investigações desenvolvidas enfatizam a necessidade
da participação da ONG no desenvolvimento turístico (Tomio &
Emilye, 2013). Com a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (PNUD, 2020), uma das prioridades do
turismo do Panamá é fomentar o Ecoturismo no que diz respeito
à educação (Theodossopoulos & Mendizábal, 2012).
Com este objetivo em mente, este estudo tem como fim justificar
a necessidade da criação de uma ONG que fundamente o pilar da
sustentabilidade e da educação. Com esta investigação pretendemos mostrar a importância que as ONGs têm e terão no turismo
mundial tendo em conta o coronavírus e as suas implicações, não
só este ano de 2020, mas também nos próximos anos e aproveitar
a sua influência nos turistas, incentivando-os a viajar.

Methodology
The most appropriate methodology for this study will be the
construction of a questionnaire, based on existing studies, which
will be sent to 8 relevant tourist institutions in Panama, namely:
the Panamanian Tourism Institute, the Consumer Protection
and Competition Protection Authority and the Panama Canal
Authority, as well as the Panamanian Hotel Association, the Panamanian Association of Travel and Tourism Agency , the Panamanian Chamber of Commerce, Industry and Agriculture, the
Panamanian Restaurant and Related Association and the National Institute of Culture.
The questions elaborated will be of multiple choice, using the
Likert scale, due to the ease of response by the respondents. A
random convenience sample was selected, and an online Google
Forms questionnaire will be used, shared directly with the aforementioned institutions. The questionnaire will have 20 questions
and will focus on the subject under study. It is important to have
8 valid responses collected anonymously during July and August
2020.

Metodologia
A metodologia mais apropriada para este estudo será a construção de um questionário, baseado nos estudos existentes, que
será enviado a 8 instituições turísticas de relevância no Panamá,
nomeadamente: ao Instituto do Turismo do Panamá, à Autoridade de Proteção do Consumidor e da Defesa da Concorrência
e à Autoridade do Canal do Panamá, assim como à Associação
Panamenha de Hotéis, à Associação Panamenha de Agência de
Viagens e Turismo, à Camara de Comércio, Indústria e Agricultura do Panamá, à Associação de Restaurantes e afins do Panamá
e ao Instituto Nacional de Cultura.
As perguntas elaboradas serão de escolha múltipla, utilizando a
escala de Likert, devido à facilidade de resposta por parte dos
respondentes. Foi selecionada uma amostra aleatória por conveniência, e pretende-se utilizar um questionário online do Google
Forms, partilhado diretamente com as instituições mencionadas.
O questionário terá 20 perguntas e incidirá sobre o tema em estudo. Pretendemos obter 8 respostas válidas, recolhidas anonimamente durante o mês de Julho e Agosto de 2020. O instrumento para a analise estatística será o SPSS, versão 26.

Expected results
It is expected that the institutions interviewed will be clear in
analyzing the current situation experienced in the country, and
that a sustainable and credible solution can be found to promote
tourism by identifying concrete measures to implement in the
tourism sector. It is intended to propose to the entities, through
the study carried out, to support the creation of an NGO that
acts in the interest of the country, sensitizing the population and
transmitting security and credibility.

Resultados esperados
Espera-se que as instituições entrevistadas sejam claras na análise
da situação atual vivida no país, e que se consiga encontrar uma
solução sustentável e credível para fomentar o turismo, identificando medidas concretas para implementar no sector turístico.
Pretende-se propor às entidades, através do estudo realizado, que
apoiem a criação de uma ONG que atue no interesse do país,
sensibilizando a população e transmitindo segurança e credibilidade.

Limitations
For a more significant study, more information on Covid-19 and
its impact on the tourism and hospitality industry will be needed, as well as support from professionals who have theoretical
and practical knowledge on this subject. Another limitation was
the lack of human and financial resources needed to carry out
the study in question.

Limitações
Para um estudo mais significativo será necessária mais informação relativa ao Covid-19 e ao seu impacto na indústria do turismo

Conclusions
According to the results we intend to achieve, we think that an
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e hotelaria, bem como apoio de profissionais que tenham conhecimento teórico e prático sobre este assunto. Outra das limitações foi a falta de recursos humanos e financeiros necessários
para levar a cabo o estudo em causa.

NGO would be the most beneficial solution to the current problem within the tourism sector as in panama’s tourism sector. It
would serve as a union for the public and private sectors with
the common objective of contributing to the quality of tourism
in the country.

Conclusões
De acordo com os resultados que pretendemos alcançar, conjetura-se que a criação de uma ONG seria a mais benéfica solução
para o problema atual dentro do setor turístico tal como no setor
hoteleiro do Panamá. Serviria de união para os sectores público
e privado com o objetivo comum de contribuir para a qualidade
do turismo no país.
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Resumo
No Panamá, o setor do turismo contribui 14,5% para o PIB nacional, sendo um dos maiores setores da economia. Este projeto
tem como objetivo implementar e solidificar o segmento de Turismo de Bem-Estar e Natureza na região de Bocas del Toro. O
objetivo é desenvolver um plano que vincule este destino paradisíaco e encantador às práticas holísticas. Este destino deverá ser
sinónimo de bem-estar, como muitos países do Sudeste Asiático.
É fundamental promover um serviço de excelência no turismo
de bem-estar, criando experiências que abranjam saúde mental,
espiritualidade, relaxamento e natureza, sempre seguindo todas
as recomendações e legislação impostas após o COVID-19.

Abstract
In Panama the tourism sector generates 14.5% of the national
GDP, thus being one of its largest sectors of the economy. Our
project aims to implement and solidify the Wellness and Nature
Tourism segment in the Bocas del Toro region. Our goal is to
develop a plan that links the paradisiacal and enchanting destination with holistic practices. With this project, we hope that as
a result, this destination will be synonymous with wellness as so
many countries in Southeast Asia are. In conclusion, we intend
to promote a service of excellence in wellness tourism, creating
experiences that encompass mental health, spirituality, relaxation, and nature, always following all the recommendations and
legislation imposed after COVID-19.

Palavras-Chave: Bem-estar, Saúde, Panamá, COVID-19, Sustentabilidade

Keywords: Wellness, Health, Panamá, COVID-19, Sustainability

Introdução
Vivemos em tempos excecionais e atípicos com a declaração, por
parte da OMS, do surto coronavírus com uma pandemia global. As atividades praticadas diariamente por milhões de pessoas
foram condicionadas para se adaptarem ao “novo normal”. Incontestavelmente, podemos afirmar que os setores e atividades
relacionadas ao turismo, restauração e lazer sofreram impactos
muito negativos. O mundo reduziu-se ao essencial. Gradualmente, os vários governos implementam medidas de desconfinamento e pretendem reabrir e fomentar as suas economias, incluindo o setor turístico. Com este artigo tencionamos conceber
e apresentar um plano que estimule o turismo no Panamá, num
contexto pós-Covid-19.

Introduction
We live in exceptional and atypical times with the announcement, by the WHO, of the coronavirus outbreak as global pandemic. Undoubtedly, we can affirm that the sectors and activities
related to tourism, restaurants and leisure have been brutally negatively impacted. The world has been limited to the essential
activities. Gradually governments around the globe implement
measures of deconfinement and intend to reopen and boost their
economies, including the tourism sector. With this article we intend to conceive and present a plan that stimulates tourism in
Panama, specifically health and wellness tourism, in a post-Covid-19 context.
Literature Review
Wellness tourism has become a trend in the last decade due to
both the current awareness of the importance of health and work
induced stress in the middle and upper classes (Dillette, et al.,
2018).
Holistic practices are based on the belief that the care of the human being as a whole is more important than each of its isolated
parts in particular. With the body and mind aligned, they’re both
parts of a unified whole that equally affect your quality of life.
(Zamanzadeh, et al., 2015) The benefits of meditation and other
spiritual practices are also beginning to be accepted in Western
psychology (Smith & Kelly, 2006). This form of treatment is thus
part of the subtype of health tourism which relates to these practices, which we call: health and wellness tourism, which differs
from medical tourism in that it also includes spiritual elements

Revisão da Literatura
O turismo de bem-estar tornou-se uma tendência na última década devido à atual consciência das classes média e alta da saúde
e à necessidade de lidar com o stress provocado pelo trabalho
(Dillette et al., 2018).
As práticas holísticas baseiam-se na crença que o cuidado do ser
humano no seu todo é mais importante que cada uma das suas
partes em particular, sendo que o corpo e a mente, como partes do todo, afetam de forma igualitária os cuidados de saúde
a ter com as pessoas (Zamanzadeh et al., 2015). Os benefícios
da meditação e outras práticas espirituais também começam a
ser aceites na psicologia ocidental (Smith e Kelly, 2006). Deste
modo, esta forma de tratamento insere-se no subtipo do turismo
de saúde que se prende a estas práticas, ao qual chamamos:
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turismo de saúde e bem-estar, que se diferencia do turismo médico, por também englobar elementos espirituais ao processo de
cura (Cavalcante, n.d.). O turista de saúde e bem-estar prioriza
os seguintes fatores: transcendência; saúde física e aparência; escapismo e relaxamento; inovação e singularidade e restabelecimento da autoestima (Voigt et al., 2011). Um estudo conduzido
na China revelou que o ar fresco, uma bela paisagem e recursos
naturais são os atributos mais favoráveis ao desenvolvimento do
turismo de bem-estar, seguido de um ambiente pacífico, seguro e
relaxante (Heung e Kucukusta, 2012). Em Bocas del Toro, Panamá reúnem-se as principais condições para implementar o turismo de saúde e bem-estar. As condições de relaxamento, associado a um ambiente caseiro e familiar, como é aquele que se vive
perto da sua população indígena, bem como a beleza natural das
suas paisagens, fazem crer que se verifica o ambiente ideal para o
desenvolvimento deste tipo de turismo. Desta forma, torna o Panamá como um destino de spa com recurso a minerais (Lèrincz
e Papp, n.d.). O Panamá revelou ser o 13º destino de turismo de
saúde a nível mundial, motivados pelos baixos custos dos serviços médicos aqui praticados. O interesse crescente da população
mundial nas filosofias do Oriente e o facto de o Panamá ter uma
grande população imigrante de chineses, torna possível o desenvolvimento de técnicas como a reflexologia chinesa, a Medicina
tradicional chinesa, entre outras (Stará e Peterson, n.d.).
Além disso, é um país que tem recursos naturais pouco explorados pelo Homem, o que facilita o desenvolvimento de um ecoturismo de recuperação física e espiritual, que privilegia os lugares
da natureza autênticos e virgens (Shiaty et al., 2016). Os EUA são
um dos maiores emissores de turistas de saúde anualmente e optam frequentemente pelo continente sul-americano como destino escolhido para os seus tratamentos (Dalen e Alpert, 2019).
Por fim, uma das vantagens do Panamá como destino de saúde é
ser considerado um país seguro e cómodo, em comparação com
a Índia que é o seu concorrente direto no turismo de saúde (Jadhav, 2016 e Devrath et al, n.d.).

in the healing process (Cavalcante, n.a.).
The health and wellness tourist prioritize the following factors:
transcendence, physical health and appearance, escapism and relaxation, innovation and uniqueness, and restoration of self-esteem (Voigt, et al., 2011). A study conducted in China revealed that
fresh air, a beautiful landscape and natural resources are the most
favorable attributes for the development of well-being tourism,
followed by a peaceful, safe and relaxing environment (Heung &
Kucukusta, 2012). In Bocas del Toro, Panama, the main conditions for implementing Health Tourism are all met. The relaxing
conditions, and homelike, welcoming family environment, such
as the one possible to emulate due to the proximity to its indigenous population, along with the natural beauty of its landscapes make us believe that this place is the ideal environment
for the development of this type of tourism in this area of Latin
America. We hope that it becomes known as spa and wellness
destination that includes the usage of mineral resources (Lèrincz
& Papp, n.a.).
Panama ranks as the 13th health and tourism destination in the
world, this is mainly due the low cost of medical services there.
The growing interest of the world population in Eastern philosophies, and the fact that Panama has a large Chinese immigrant
population, makes it possible to develop techniques such as Chinese reflexology, traditional Chinese medicine, among others
(Stará & Peterson n.d.). Furthermore, the natural landscape and
resources have not been exploited by man, which facilitates the
development of ecotourism that specializes in physical and spiritual recovery, which privileges these authentic and virgin places in nature (Shiaty et al., 2016). The USA is one of the largest
emitters of health tourists annually and often chooses the South
American continent as the destination for their treatments. (Dalen & Alpert, 2019). Finally, one of Panama’s advantages as a health destination is to be considered a safe and pleasant country,
compared to its direct competitor in the health tourism: India
(Jadhav, 2016 & Devrath, et al , n.a.).

Resultados Esperados
Com a realização de entrevistas a profissionais da área do turismo de saúde, pretende-se uma validação viável do projeto em
Bocas del Toro, no Panamá. Pretendemos comprovar, segundo a
opinião de especialistas, que a zona é indicada para o desenvolvimento do turismo de saúde e que poderá ser uma referência para
as práticas medicinais holísticas, através de políticas de intervenção que a tornem numa zona turisticamente competitiva.

Expected results
By conducting an interview with professionals in the field of health tourism, we intend to understand how viable the project is
in Bocas del Toro, Panama. We intend to prove, according to the
opinion of specialists, that the area is suitable for the development of health tourism and that it can be a reference for holistic
medicine practices, through intervention policies that make it a
competitive touristic area.

Limitações
Em contexto de pandemia, o principal obstáculo encontrado foi
a dificuldade em contextualizar a informação sobre a prática do
turismo de saúde e bem-estar noutros países e adaptá-lo à realidade panamense. Não foi possível levar a cabo as entrevistas
previstas com especialistas do setor turístico e fazer uma analise
de conteúdos.

Limitations
In the context of a pandemic, the main obstacle encountered was
the difficulty in contextualizing information on the practice of
health and wellness tourism in other countries and adapting it to
the Panamanian reality. It was not possible to carry out the planned interviews with specialists in the tourism sector and carry
out a content analysis.

Conclusão
O Panamá é um destino com muito potencial a nível turístico. Em
relação ao turismo de saúde tem, sem dúvida, fatores diferenciadores como a qualidade dos profissionais, o ambiente e o clima.
No entanto, é necessário promover o destino, transmitindo segurança aos turistas, tanto em questões de saúde como em todos os
aspetos que podem levar um turista a sentir-se inseguro no estrangeiro. No presente momento, procuram-se lugares afastados
das grandes cidades para descanso e relaxamento. Neste contexto,
o Panamá sendo um país acolhedor e não muito populoso, com
terras virgens e muita natureza, torna-se o destino ideal.

Conclusion
The Panama is a destination with a lot of potential in the tourism
sector. Regarding health tourism, there are undoubtedly differentiating factors such as the quality of professionals, the environment and the climate. However, it is necessary to promote
the destination, and assure its security: both in matters of health
and in all aspects that can make a tourist feel insecure abroad. In
the current climate, people are looking for places away from the
big cities for rest and relaxation. In this context Panama, being
welcoming, and not very populous, with virgin lands and a lot of
nature, becomes the ideal destination.
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Resumo
Este projeto visa melhorar a inovação digital como uma forma de
mitigar a diminuição do turismo no Paraguai, durante a pandemia de COVID-19. O foco deste projeto será especificamente em
apart-hotéis, o que será muito importante quando as atividades
turísticas começarem, uma vez que um espaço privado transmite segurança. O projeto consiste numa aplicação para reduzir o
contacto pessoal entre o hotel e o hóspede. Depois de criar um
perfil, esta aplicação acompanhará o hóspede em todas as etapas da estadia. Considerando cada perfil, o hotel organizará uma
lista de atividades que atendem às normas de prevenção de segurança COVID-19. Depois de criado, a aplicação será vendida
a diferentes apart-hotéis, para gerir os seus próprios dados. O
principal objetivo é ganhar a confiança dos clientes e aumentar
os lucros dos hotéis, e acreditamos que este aplicativo manterá
a conexão entre o hotel e seus clientes, através de um serviço
personalizado.

Abstract
This project aims to improve digital innovation as a way of mitigating the decrease of tourism in Paraguay, during COVID-19
pandemic. The focus of this project will specifically be on apart-hotels, which will be very important when the tourist activities
begin, since a private space transmits security. The idea is creating an app to reduce personal contact between the hotel and
guest. After creating a profile, this app will accompany the guest
every step of the stay. Considering each profile, the hotel will
organize a list of activities that comply with the COVID-19 safety
prevention norms. After created, the app will be sold to different
apart-hotels, to manage their own data. The main goal is to gain
our customer’s trust and increase the hotel’s profits, and we believe that this app will maintain the connection between the hotel
and its customers, through a personalized service.

Palavras-Chave: App; Segurança; Personalizado; Apart-hotéis;
Paraguai

Introduction
This project emerged due to the appearance of the COVID-19
pandemic, which quickly affected negatively the tourism sector
worldwide. In order to mitigate the effects of this outbreak, a personalized mobile app for hotel establishments, more specifically
for aparthotels in Paraguay, was thought to be a good solution. It
was decided to focus on this country because, through a webinar
organized by Universidade Europeia, it was understood that Paraguay is currently investing in technological development. The
initial focus of this project is concentrated in aparthotels, as it is
believed that it will be the typology that transmits higher security
facing the current situation. The main feature of the app consists
on the creation of a user profile, allowing the guest to enjoy a personalized experience inside and outside the establishment. Inside, the user will have access to several services independently,
such as the Check-in/Check-out process, as well as access to a
team that will be entirely available to answer all the customer’s
needs, through a private chat. In order to guarantee that the guest
has a secure experience outside, the app will generate a list of
activities that comply with the COVID-19 safety prevention norms, and that meets the profile of each user.

Keywords: App; Security; Personalized; Apart-hotels; Paraguay

Introdução
Este projeto surgiu devido ao aparecimento da pandemia COVID-19, que rapidamente resultou numa diminuição do turismo
a nível mundial. De modo a mitigar os efeitos deste surto, projetou-se a criação de uma aplicação móvel personalizada para
estabelecimentos hoteleiros, mais especificamente apart-hotéis,
no Paraguai. Optou-se por eleger este país porque, através de um
webinar organizado pela Universidade Europeia, entendeu-se
que o Paraguai está atualmente a investir no desenvolvimento
tecnológico. O foco inicial deste projeto concentra-se em apart-hotéis, pois acredita-se que será a tipologia que transmite maior
segurança face à situação atual que se enfrenta. A principal configuração da aplicação consiste na criação de um perfil por parte
do utilizador, permitindo que o mesmo possa usufruir de uma
experiência personalizada no interior e no exterior do estabelecimento. No interior, o hóspede poderá ter acesso a diversos
serviços de forma independente, como o processo de check-in/
check-out, e acesso a uma equipa totalmente disponível para responder às suas necessidades através de um chat privado.

84

Literature Review
Latin America and the Caribbean were hit by the COVID-19
pandemic in a period of economic weakness and macroeconomic vulnerability, which will result in the worst economic and
social crisis in the region in decades (ECLAC, 2020).
According to the ECLAC report, “tourist arrivals around the
world are expected to fall between 20% and 30% in 2020”, and
this decrease “will be felt, in particular, by micro and small enterprises” (pp.10, 11).
In Paraguay, tourism has been increasing due to different factors
such as the Pope Francis’s visit and the economic conditions of
neighboring countries, Argentina and Brazil, which represent
97% of its visitors (López & Schmidt, 2018; Martinez, 2019; Peak,
2008). In response to the current global situation, on March 10,
2020, Paraguay began its mandatory quarantine and closed its
borders six days later (Macedo, 2020).
During the outbreak, the population of Paraguay presented acceptable knowledge of the situation, demonstrating favorable attitudes and appropriate practices (Rios-González, 2020).
According to Pérez-Estigarribia (2020), it is estimated that the
pandemic will slow down between the end of June and July in
this country. The main focus of this study will be on the relevance of using aparthotels, since they will be in high demand at
the beginning of tourist activities, since a private space transmits
security and will contribute to one of the main income of the
country, receptive tourism (Martinez, 2019).
The intention is to associate the aparthotels with sustainable tourism, respecting the socio-cultural authenticity of local communities and reducing the consumption of resources such as water,
electricity, energy and waste reduction (Svetlačić, n.d.). In order
to satisfy tourist demand and survive in the long term, there is no
choice but to incorporate technology and enhance the interactivity with the marketplace, that show some advantages like customizing the product and establishing “one-to-one” marketing and
personalized services (Buhalis, 1998).
The ongoing digitization of the tourism and hospitality sectors is
changing mindsets, customer experiences and even the way businesses are conducted (Ethymiou et al., 2019). In addition, existing
research has demonstrated that technology is transforming the
ways in which hotels communicate with their customers (Kang,
et al., 2019). According to Buhalis and Law (2008), e-Tourism
will be focused on consumer centric technologies, supporting
organizations that interact with their customers dynamically. In
order to promote technological innovation in Paraguay, it will be
created an app that meets the most desired consumer preferences, such as location-based information, communication-based
innovations and hotel services (McCarthy, et al. 2012). According to Liburd (2005), “through the mobile communication device tourists are presented with the option of being more aware
of sustainable consumption and making informed choices about
which products they buy” (pp. 7). It should be noted that technologies are not a substitute for human contact, since each device
will be controlled by a collaborator (Buhalis et al, 2015).

Para o cliente ter uma experiência em segurança no exterior, a
aplicação irá gerar uma lista de atividades que cumprem as normas de prevenção e segurança do COVID-19 e que vão ao encontro do perfil de cada utilizador.
Revisão de Literatura
A América Latina e as Caraíbas foram atingidas pela pandemia
COVID-19 num período de fraqueza e vulnerabilidade económica, que resultará na pior crise económica e social na região em
décadas (ECLAC, 2020). De acordo com o relatório da ECLAC,
“as chegadas de turistas em todo o mundo deverão cair entre
20% e 30% em 2020”, e esse decréscimo “será sentido, em particular, pelas micro e pequenas empresas” (pp.10,11).
No Paraguai, o turismo tem vindo a aumentar devido a diferentes fatores como a visita do Papa Francisco e as condições económicas dos países vizinhos, Argentina e Brasil, que representam
97% dos seus visitantes (López e Schmidt, 2018; Martinez, 2019;
Peak, 2008). Em resposta à atual situação mundial, a 10 de Março
de 2020, o Paraguai começou a sua quarentena obrigatória e fechou as suas fronteiras seis dias depois (Macedo, 2020). Durante
o surto, a população do Paraguai apresentou um conhecimento
aceitável da situação, demonstrando atitudes favoráveis e práticas adequadas (Rios-González, 2020). Segundo Pérez-Estigarribia (2020), estima-se que a pandemia abrandará entre os finais
dos meses de junho e julho, neste país. O principal foco deste
estudo será avaliar a pertinência de utilizar apart-hotéis, assim
que iniciado o período das atividades turísticas, visto que um
espaço privado transmite segurança e contribuirá para um dos
principais rendimentos do país, o turismo recetivo (Martinez,
2019). Pretende-se associar os apart-hotéis ao turismo sustentável, respeitando a autenticidade sociocultural das comunidades
locais e reduzindo o consumo de recursos como água, energia
elétrica, energia e redução de resíduos (Svetlačić, n.d.). De modo
a satisfazer a procura turística e sobreviver a longo prazo, será
imprescindível incorporar a tecnologia e aprimorar a interatividade com o mercado, fator que revela algumas vantagens como
personalizar o produto e estabelecer serviços personalizados e de
marketing “um para um” (Buhalis, 1998).
A digitalização contínua dos setores de turismo e hotelaria está a
mudar as mentalidades, as experiências dos clientes e até a maneira como se conduzem os negócios (Ethymiou et al., 2019).
Além disso, estudos existentes demonstraram que a tecnologia
está a transformar a forma como os hotéis comunicam com os
seus clientes (Kang et al., 2019). De acordo com Buhalis e Law
(2008), o e-Turismo vai centrar-se em tecnologias focadas no
consumidor, suportando organizações que interagem dinamicamente com os seus clientes. De modo a promover a inovação
tecnológica no Paraguai, irá criar-se uma aplicação que vai ao
encontro das preferências mais desejadas do consumidor, como
informações baseadas na localização, inovações alicerçadas na
comunicação e nos serviços de hotelaria (McCarthy, et al. 2012).
De acordo com Liburd (2005), “através do dispositivo de comunicação móvel, os turistas possuem a opção de estar mais conscientes relativamente ao consumo sustentável e realizar escolhas
informadas sobre quais produtos comprar” (pp. 7). É de salientar
que as tecnologias não são um substituto para o contacto humano, uma vez que cada dispositivo vai ser controlado por um
colaborador (Buhalis et al., 2015).

Methodology
The methodology used for this study was the random sample for
convenience, using an online questionnaire from Google Forms, shared on social networks. The questionnaire was formulated with 18 questions in English, directed to groups of different
nationalities and age range. 110 valid responses were obtained,
collected anonymously on 19th and 20th May 2020.

Metodologia
A metodologia utilizada para este estudo foi quantitativa, utilizando um questionário online do Google Forms, partilhado nas
redes sociais. A amostra foi aleatória por conveniência.
O questionário foi formulado com 18 perguntas em inglês,

Results
In the first section of the questionnaire, it was observed that 90%
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direcionadas a grupos de diferentes nacionalidades e faixas etárias. Foram obtidas 110 respostas válidas recolhidas anonimamente, nos dias 19 e 20 de Maio de 2020.

the interviewed has between 18 and 50 years.
The sample has 110 results, where 82,7% are Portuguese and the
rest foreign. In the second part, 49,1% affirmed that technology
influences significantly their quality of life. Furthermore, all the
interviewed stated that they use technologies every day, mainly
smartphones (81,8%), and 66,4% use apps daily.
In the third section, it was assessed the importance of the existence of apps associated to a commercial establishment and
77,3% confirms its relevance. Relatively to apps for hotel establishments, this percentage increases to 81,8%.
In the fourth block, 94,5% of the interrogated concurred with
the relevancy of linking personalized hotel apps with the period
of reduced physical contact due to COVID-19. They additionally
demonstrated that the services they would prefer to have access
would be “Check-in/check-out process”, “Reservation process”
and “Room service”. Though, 66,4% considers that an app does
not substitute the personal contact inside an hotel.
It was verified that 85,5% would share their personal interests
with an app, to improve their overall experience and 82,7%
would be available to receive suggestions.
Considering the obtained responses, although aparthotels are
not the customer’s first choice, 40% completely agree that this
typology provides a greater security sense, being inclined to pay
more to get it.

Resultados
Na primeira secção do nosso questionário observou-se que 90%
dos inquiridos tem entre 18 e 50 anos. A amostra contém 110 resultados, onde 82,7% são portugueses e os restantes estrangeiros.
Na segunda parte, 49,1% dos inquiridos afirmou que a tecnologia influencia significativamente a sua qualidade de vida. Além
disso, todos os inquiridos afirmaram utilizar tecnologia todos
os dias, maioritariamente smartphones (81,8%), e 66,4% utiliza
aplicações diariamente.
Na terceira secção avalia-se a importância da existência de uma
aplicação associada a um estabelecimento comercial e, neste caso,
77,3% confirma a sua relevância. Relativamente a aplicações para
estabelecimentos hoteleiros, este valor sobe para 81,8%.
No quarto bloco, 94,5% dos interrogados concordam com a relevância de relacionar as aplicações hoteleiras personalizadas
com o período de diminuição de contacto físico devido ao COVID-19. Demonstram ainda que os serviços que mais gostariam
de ter acesso seria ao “Check-in/check-out process”, “Reservation
process” e “Room service”. No entanto, 66,4% considera que uma
aplicação não substitui o contacto pessoal dentro de um hotel.
Também se verificou que 85,5% partilharia os seus interesses
pessoais numa aplicação como modo de melhorar a sua experiência e 82,7% estaria disposto a receber sugestões.
A partir das respostas obtidas, observa-se que apesar dos apart-hotéis não serem a primeira opção de alojamento, 40% concorda totalmente que esta tipologia oferece um sentimento de
segurança mais elevado, apresentando-se dispostos a pagar mais
para o obter.
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Limitations
The scarcity of investigations confirming that Paraguay is investing in digital transformation in hospitality, was one of the limitations found.
Another obstacle faced was the insufficient information relatively
to aparthotels, which preclude the corroboration of the hypothesis that this type of accommodation will be the indicated solution
in the current context. It will be essential to interview aparthotel
managers, to confirm that they will be willing to invest in an app,
as well as perform a detailed questionnaire to the app users, in
order to determine if they would be inclined to use it and which
functions it should possess. Lastly, a prototype would be needed
to confirm that both customers and hotel managers understand
that the app will present itself as an asset.

Limitações
A escassez de investigações que confirma que o Paraguai está a
investir na transformação digital na hotelaria, foi uma das limitações encontradas.
Outro obstáculo enfrentado foi a insuficiente informação relativamente a apart-hotéis, que impossibilitou a corroboração
da hipótese que esta tipologia de alojamento será uma solução
indicada para o contexto atual. Será necessário entrevistar diretores destas unidades hoteleiras, para confirmar que estariam
dispostos a investir numa aplicação, e realizar um questionário
completo aos utilizadores da mesma, para averiguar se estariam
dispostos a utilizá-la e que funções deveriam constar. Por fim, realizar um protótipo para confirmar que tanto os clientes como os
gestores de hotéis entendem que a aplicação será uma mais valia.

Conclusion
It was concluded that customers use apps daily and consider
it important for a hotel to have an app. Thus, it was observed
a concordance in connecting a new type of personalized hotel
app with the reduced physical contact period due to COVID-19.
Hence, it is important to invest in apps, even if it presents itself
as an extra cost to small and medium enterprises. It was determined as well that, although aparthotels are not the customer’s first
choice of accommodation, the interviewed consented that this
typology provides a higher sense of security.

Conclusão
Foi concluído que os clientes usam aplicações diariamente e consideram importante um hotel ter uma aplicação associada. Deste
modo, foi observada uma concordância em relacionar um novo
tipo de aplicação hoteleira personalizada com o período de diminuição de contacto físico devido ao COVID-19. Desta forma, é
importante investir em aplicações, mesmo sendo um custo extra
para pequenas e médias empresas. Concluiu-se ainda, que apesar
dos apart-hotéis não serem a primeira opção de alojamento, os
inquiridos concordaram que esta tipologia oferece um sentimento de segurança mais elevado.
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Resumo
No atual contexto pandémico, do Covid-19, toda a economia enfrenta problemas, tendo o setor turístico enfrentado o seu pior
golpe desde o nascimento das viagens em massa após a segunda
guerra mundial segundo Thierry Breton, comissário europeu.
Adicionando as problemáticas associadas à pandemia e, as já
existentes no setor do Turismo, apresentamos uma solução, em
forma de aplicação, para o desenvolvimento/alavancagem do turismo no Paraguai, de modo a cativar os turistas, sejam eles de
retorno ou novos, através da transmissão de perceções efetivas de
segurança transmitindo-lhes, desse modo, confiança na estadia.
“À Descoberta do Paraguai” será uma app que visa alertar o turista sobre as novas medidas adotadas pelos hotéis e restaurantes após a pandemia, uma vez que estes setores foram dos mais
afetados e necessitam de um impulso para recuperar a confiança
dos turistas. A app será organizada em três separadores principais: o hoteleiro, a restauração e o informativo. O objetivo da
aplicação passa por transmitir informação sobre medidas adotadas por esses setores, transmitir normas de segurança que os turistas devem cumprir no país bem como informações/estatísticas
atualizadas e fidedignas sobre o vírus e os seus pontos de rastreio.

Abstract
In the current pandemic context of Covid-19, the entire economy is facing problems, with the tourism sector facing its worst
blow since the birth of mass travel after the Second World War,
according to European Commissioner Thierry Breton. Adding
the problems associated with the pandemic and those already
existing in the Tourism sector, we present a solution in the form
of an application for the development / leverage of tourism in
Paraguay, in order to captivate tourists whether they are returning or new ones, through transmitting effective perceptions of
security, thus giving them confidence in their stay.
“Discovering Paraguay” will be an app that aims to alert tourists about the new measures adopted by hotels and restaurants
after the pandemic, since these sectors were the most affected
and need an impulse to recover tourist’s confidence. The app will
be organized into three main tabs: the hotel, the restaurant and
the informational. The purpose of this application is to transmit
information about the measures adopted by the sectors above,
safety standards that tourists must comply with in the country,
as well as updated and reliable information / statistics about the
virus and its screening points.

Palavras-Chave: : Paraguai, segurança, confiança, App

Keywords: Paraguay, safe, trust, App

Introdução
Uma pneumonia de causa desconhecida detetada em Wuhan
China foi relatada pela primeira vez à Who Country Office a 31
de dezembro de 2019. No início de janeiro de 2020, 41 pacientes foram confirmados como portadores do novo corona vírus.
(Huang et al., 2020). A partir daí, a taxa de infeção alastrou por
todo o mundo, e até 26 de maio, foram relatados 5 459 528 de
casos COVID-19 (de acordo com as definições de casos e estratégias de testes aplicados nos países afetados) incluindo 345 994
mortes. (ECDC, 2020). Derivado desta situação foi criada uma
aplicação de nome “À Descoberta do Paraguai” focada no Paraguai que visa informar os turistas sobre as medidas adotadas
pelo setor hoteleiro e da restauração, assim como os principais
centros de rastreio com informação atualizada e fidedigna.

Introduction
A pneumonia of unknown cause detected in Wuhan, China, was
first reported to the Who Country Office in China on 31 December 2019. In early January 2020, 41 patients with confirmed
infections by a novel coronavirus (COVID-19) (Huang et al.,
2020). From here, the infection rate accelerated through community transmission and, by 26 May, confirmed cases approached 5
459 528 million (with over 345,994 deaths) in over 200 countries
(ECDC 2020).
As a result, an application called “Discovering Paraguay” has
been created to inform tourists about the measures adopted by
the hotel and catering sector, as well as the main screening centers with updated and reliable information. This application will
take place in Paraguay.
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Revisão de Literatura
O Mundo enfrenta uma emergência mundial de saúde, social e
económica sem precedentes devido à pandemia do COVID-19.
O turismo é um dos setores mais afetados com aviões parados,
hotéis fechados e restrições de viagens em praticamente todos os
países do mundo. Neste cenário de maior incerteza, informações
atualizadas e fidedignas são mais importantes do que nunca, tanto
para os turistas como para o setor do turismo. (UNTWO, 2020).
No espaço de meses, o enquadramento do sistema global de turismo passou do overtourism para o nottourism, ilustrado por blogs
e artigos de jornais que enchem sites populares de turismo com
fotografias do antes/depois. (Condé Nast Traveler, 2020).
A América Latina está paralisada e em alerta máximo e os Governos, confrontados com a Covid-19, decretaram o estado de
emergência, a quarentena obrigatória e o fecho de fronteiras. O
mais provável é que os frágeis serviços de saúde públicos não tenham capacidade para aguentar o embate da pandemia, numa
altura em que as condições económicas dão sinais de degradação,
refere o Jornal Publico (Publico,2020). O Paraguai, sendo um país
da América Latina, com 788 casos confirmados, decretou quarentena obrigatória e interrompeu as atividades não essenciais após
o registo do primeiro caso. A maioria dos casos encontram-se em
Assunção, região mais populosa da capital do país (Bem Estar,
2020). O turismo no Paraguai, tem vindo a crescer ano após ano,
tendo registado em 2017 a chegada de 167 410 000 turistas. (Ceicdata, 2020).
Hoje, ninguém duvida que tecnologia e viagens são a uma combinação perfeita. Essa força conjunta também desempenha um papel crucial na maneira como viajamos: desde o destino de férias
que escolhemos até ao que fazemos quando estamos no destino
e mesmo depois de voltarmos (We Are Marketing, 2020). O exponencial crescimento do uso dos smartphones, e das respetivas
APPS, criou formas da indústria do turismo se conectar aos seus
visitantes enquanto estes viajam. Os smartphones foram rapidamente adotados como ferramentas de viagens turísticas (Dickinson et al., 2014). O desenvolvimento das tecnologias tornou-se
inerente ao crescimento do turismo por ser um recurso que contribui para a promoção de destinos assim como para a obtenção
de informação por parte dos turistas. Neste processo de inovação,
as tecnologias tornam flexível todo o curso de uma viagem, com
meios que permitem planear a mesma, assim como adequá-la às
circunstâncias (Oh, Letho & Park, 2009). Uma viagem é suportada por uma grande variedade de ferramentas tecnológicas através
de diferentes plataformas, acessíveis em diferentes locais e datas.
(Lamsfus, Wang, Alzua-Sorzabal & Xiang, 2015); Os dispositivos
móveis tornaram-se um acessório padrão para os consumidores
turísticos, sejam eles passageiros hóspedes ou turistas, essa tecnologia permite aos utilizadores a procura e o acesso à informação
de maneira instantânea (Amadeus, 2014). Principalmente por
que o turista contemporâneo utiliza os websites durante o período pré-viagem, mas ao chegar ao destino são as aplicações que
entram em cena para a procura de informações locais (Wang,
Park & Fesenmaier, 2012).

Literature Review
The world faces an unprecedented global health, social and economic emergency due to the COVID-19 pandemic. Travel and
tourism are the most affected sectors with airplanes on the ground, hotels closed, and travel restrictions put in place in virtually
all countries around the world. In this scenario of greater uncertainty, up-to-date and reliable information is more important
than ever, both for tourists and the tourism sector. (UNTWO,
2020). In the space of months, the framework of the global tourism system has moved from over tourism to not tourism, illustrated by blogs and newspaper articles that fill popular tourism
websites with before/after photos. (Condé Nast Traveler, 2020).
Latin America is paralyzed and on high alert. Governments, faced with the Covid-19, have declared a state of emergency, compulsory quarantine, and closure of borders. Fragile public health services are most likely to lack the capacity to withstand the
impact of the pandemic, at a time when economic conditions
are showing signs of degradation, reports the newspaper Público
(Público,2020). Paraguay, being a Latin American country with
788 confirmed cases, has decreed mandatory quarantine and
stopped non-essential activities after the first case was registered.
Most of the cases are in Asunción, the most populous region of
the country’s capital (Bem Estar, 2020).
Tourism in Paraguay has been growing year after year, with 167
410 000 tourists arriving in 2017. (Ceicdata, 2020).
Today, there’s no doubts that technology and travel are a perfect
match. This combined strength also plays a crucial role in the
way we travel from the holiday destination we choose to what
we do when we are at the destination and even after we return
(We Are Marketing, 2020). The exponential growth in the use of
smartphones, and their APPS, has created ways for the tourism
industry to connect with its visitors as they travel. Smartphones
were quickly adopted as tools for tourist travel (Dickinson et al.,
2014) The development of technologies has become inherent to
the growth of tourism as a resource that contributes to the promotion of destinations as well as to obtain information from tourists. In this process of innovation, technologies make the whole
course of a trip flexible, with means to plan it and adapt it to
the circumstances (Oh, Letho & Park, 2009). A journey is supported by a wide variety of technological tools through different
platforms, accessible at different locations and dates. (Lamsfus,
Wang, Alzua-Sorzabal & Xiang, 2015). Mobile devices have become a standard accessory for tourist consumers, whether they
are guests or tourists, this technology allows users to search and
access information instantly (Amadeus, 2014). Mainly because
the contemporary tourist uses the websites during the pre-travel period, but when arriving at the destination are the applications that come into play for local information (Wang, Park &
Fesenmaier, 2012).
Methodology
The main methodology of this work is the qualitative approach.
This methodological option is based on the perspective of Richardson, J. (2012) which understands qualitative research as a
way of knowing, interpreting and understanding a reality which
aims, in this case, to verify whether respondents are in the habit
of using support applications in their travels and to verify the
feasibility of the “Discovering Paraguay” application, through an
online questionnaire, with non-probabilistic convenience sampling. The sample of this questionnaire will be people who travel
at least once a year between the ages of twenty and sixty.
The content analysis was made using word clouds (https://www.
wordclouds.com/).

Metodologia
O presente trabalho tem como metodologia principal a abordagem qualitativa. Esta opção metodológica fundamenta-se na
perspetiva de Richardson, J (2012) que compreende a pesquisa
qualitativa como uma forma de conhecer, interpretar e compreender uma realidade que tem como objetivo, neste caso, verificar
se os inqueridos têm por hábito utilizar aplicações de suporte nas
suas viagens e constatar a viabilidade da aplicação “À Descoberta
do Paraguai”, através de um questionário on-line, com amostragem não probabilística feita por conveniência.
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Results
The sample obtained was 98 respondents, of which 64 (65.3%) are
women, aged 20 and over, with the modal class being 21-30 years
old and the second most frequent is the 51-60 year old, where
86.7% usually travel at least once a year, 60.2% use applications
during their stay, 67.3% feel safe to travel in the post-pandemic,
54.1% are interested in traveling to Paraguay, 76.5% would feel
safer using a certified application and with information on the
local development of the pandemic, and 87.8% consider that the
said APP fits in Paraguay. As you can see from the cloud of words
following left, the most frequent words are “Pandemic”, “Security”, “Travel” and “Certificate” when questioning the reasons for
the usefulness of an application like the one we propose.

A amostra deste questionário serão as pessoas que viajam pelo
menos uma vez por ano com idades compreendidas entre os vinte
e sessenta anos. A análise de conteúdo foi feita com recurso ao
wordclouds (https://www.wordclouds.com/).

Resultados
A amostra obtida foi de 98 respondentes, dos quais 64 (65.3%)
são mulheres, com idades a partir dos 20 anos sendo a classe
etária modal os 21-30 anos e a segunda mais frequente a d 51-60
anos, em que 86.7% costumam viajar pelo menos uma vez ao
ano, 60.2% recorrem a aplicações durante a estadia, 67.3% sentem-se seguros em viajar no pós pandemia, 54.1% têm interesse
em viajar para o Paraguai, 76.5% sentir-se-iam mais seguros com
a utilização de uma aplicação certificada e com informação sobre o desenvolvimento local da pandemia e 87.8% considera que
a referida APP se enquadra no Paraguai. Como se pode verificar pela nuvem de palavras a seguir à esquerda, as palavras mais
frequentes são “Pandemia”, “Segurança”, “Viajar”, “Informada”
e “Certificada” quando se questionam as razoes da utilidade de
uma aplicação como a que propomos.

To the question “Do you find it useful to frame this application in
Paraguay?” the most frequent words are “Paraguay”, “Tourism”,
“Important”, “Useful” and “Security”, as can be seen in the cloud
on the right.
Limitations
The limitations encountered during the development of the work
were the lack of time to prepare the questionnaire to obtain and
analyze the results, the limitation of the number of words that
made it difficult to present a differentiated methodology and the
lack of information about the country. Other limitations were the
size of the sample and the way it was collected.

À questão “Considera útil o enquadramento desta aplicação no
Paraguai?” as palavras mais frequentes são “Informação”, “Turismo”, “Paraguai”, “Oficial”, “Confiança”, “Útil” e “Segurança”, como
se pode verificar na nuvem da direita.
Limitações
As limitações encontradas no decorrer do desenvolvimento do
trabalho foram a escassez de tempo para a elaboração do questionário, a obtenção e análise dos resultados, a limitação do número de palavras que dificultou a apresentação de uma metodologia diferenciada e a falta de informação sobre o país.

Conclusion
In conclusion, Paraguay is a low-visibility destination, which will
harm it in the post-pandemic period. With the Covid-19, the
country has lost a large percentage of tourists, who up to now
have travelled for leisure and business activities, among others.
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A dimensão da amostra e a forma de recolha foram outras limitações encontradas.

With the implementation of the idea/application “Discovering
Paraguay” it is believed that it will boost and stimulate tourism in
the country and consequently its economic development as well
as the creation of new jobs. It is thus concluded that it is a viable
project since 88% of the population surveyed considers it useful
to frame it in the chosen location and 77% say it would use the
application to travel to the areas most affected by the pandemic,
if it transmitted security to its users

Conclusão
Em conclusão, o Paraguai é um destino de fraca visibilidade o
que o prejudicará no período pós pandemia. Com o Covid-19, o
país perdeu uma grande percentagem de turistas, que até à data
se deslocavam para a realização de atividades de lazer e negócios,
entre outras. Com a implementação da ideia/aplicação “À Descoberta do Paraguai” crê-se que a mesma irá impulsionar e estimular o turismo no país e consequentemente o seu desenvolvimento
económico assim como a criação de novos postos de emprego.
Conclui-se assim que seja um projeto viável uma vez que, 88% da
população inquirida considera útil o enquadramento da mesma
no local escolhido e 77% afirma que recorreria à aplicação para
viajar para as zonas mais afetadas pela pandemia, se a mesma
transmitisse segurança aos respetivos utilizadores.
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Literature Review
Marketing is the science that aims to win and satisfy customers
as well as keep them over time in order to develop relationships
with them, which translate into gains for the company (Kotler,
2003). As a set of tools, Marketing has the ability to attract more
customers to a product or service and make them repeat purchases. Marketing can be applied and developed in various areas
of activity, including tourism and hospitality. More specifically,
tourism marketing is “the application of marketing concepts to
the planning of strategies to attract visitors to a destination, (…)
it seeks to satisfy individual and organizational needs” (Fialho,
2010: 6). At the regional level, Marketing is also very important
because it manages to make destinations more competitive and
thus bring many advantages to them. Among these advantages
is the proposal of a distinctive and unique destination. Tourism
marketing can be applied in the form of an association between
localities and regions (Baker & Cameron, 2008; Cooper & Hall,
2008).
The positioning of a tourism destination is the position it occupies in the market in relation to competitors, that is, it refers to
the way the public perceives it and its value proposition (Gwin &
Gwin, 2003). Its application by the destination aims at attracting
the target market and set it apart from the competition by offering a differentiated product (Kotler, 2003). In order to define the
positioning of a tourism destination, must be taken into account
that: the image passed on to the market must be true to its identity; the image perceived by the tourist must coincide with the
image passed by the destination; and the tourist experience at the
destination must match to their own expectation (Lages, Sousa,
& Azevedo, 2018). When it is necessary to change the perception
that tourists have of a tourist destination, a repositioning takes
place in order to build a new image with in the market. Positioning is an important tool because it allows to manage the tourist’s expectation, matching their perception of the destination
to what it really is, which leads to tourist loyalty (Llodrà-Riera,
Martínez-Ruiz, Jiménez-Zarco & Izquierdo-Yusta, 2015; Tseng,
Morrison, Zhang & Chen, 2015). In the context of tourism development, this marketing tool relates with it to the extent that it
allows it to highlight its image as a brand in the minds of tourists
and differentiate itself from competitors by increasing the possibilities of a competitive performance. For Cuba, the tourism
is the second most important sector in its economy, generating
income for the country (Schons, n.d.). Therefore, this sector is
very important for the development of the archipelago. However,
in 2019 Cuba received approximately 4.2 million tourists, which
was less than the 5 million tourists that the government had predicted (Grolla, 2020).

saúde o que pode ser um ponto forte na promoção do destino.
Assim, este país pode vir a recuperar mais rapidamente desta crise, conquistando mais rapidamente a confiança dos turistas.
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Resumo
A crise provocada pela pandemia do vírus Covid-19 iniciou-se
no final do ano de 2019 na China e atingiu rapidamente os quatro
cantos do mundo. Os países da América Latina foram atingidos
mais tarde do que os restantes países dos continentes Europeu
e Asiático, no entanto sofrem também com a situação e o facto
de se tratar de países mais pobres torna mais difícil a capacidade
para combater os impactos negativos sentidos no setor do turismo. Neste momento, o setor precisa de se adaptar e fazer frente
à crise. Neste trabalho de investigação, pretende-se analisar os
efeitos da pandemia Covid-19 sentidos em Cuba, um destino turístico da América Latina muito dependente do setor turístico,
e entender de que forma será possível realizar a sua promoção
face à imagem destino “parado no tempo”. O principal objetivo
é veicular junto dos seus mercados-alvo uma imagem de destino
seguro, moderno e orientado para as novas tendências de mercado. Neste sentido, neste trabalho de investigação iremos propor
um conjunto de medidas conducentes ao reposicionamento de
Cuba como destino turístico face aos mercados emissores do turismo internacional.

Abstract
The crisis caused by the pandemic of the virus Covid--19 began
at the end of 2019 in China and quickly reached the four corners
of the world. Latin American countries were hit later than other
countries on the European and Asian continents, however they
also suffer from the situation and the fact that they are poorer
countries makes it more difficult to combat the negative impacts
felt in the sector of tourism. Right now, the sector needs to adapt
and face the crisis. In this research work, we intend to analyze the
effects of the Covid-19 pandemic felt in Cuba, a tourist destination in Latin America very dependent on the tourism sector, and
understand how it will be possible to carry out its promotion in
view of the destination image “stopped in time”. The main objective is to convey to its target markets an image of a safe, modern
destination oriented to new trends in branding. In this sense, in
this research work, we will propose a set of measures leading to
the repositioning of Cuba as a tourist destination in relation to
the markets that emit international tourism.
Keywords: Covid-19, destination attractiveness, destination
promotion, Cuba

Palavras-Chave: : Covid-19, atratividade do destino, promoção
do destino, Cuba

Introduction
The coronavirus appeared in China and quickly reached the rest
of the world. Therefore, cases of infection by the virus increased
exponentially, consequently the governments of the various affected countries decided to close borders and control movements
within the territory in order to reduce its spread. As a result of
these restrictions, the tourism sector was strongly affected (Karabulut, Bilgin, Demir and Doker, 2020). The Republic of Cuba is
no exception and, in the same way, put restrictions on the movement of people, so that on March 20 it announced that it would
regulate the entry into the country, being that only residents in
Cuba would have their entry authorized (Presidency of the Republic of Cuba, 2020). In the context of tourism, Covid-19 had
a major impact on the perception of security in tourism destinations, a very important factor in the choice of a destination
by tourists. Therefore, it is important to reduce the perception
of risk and insecurity of tourists by promoting Cuba as a safe
country and where you can spend a good vacation. The choice
of Cuba is explained by the good control of the epidemic due to
its health system, which can be a strong point in promoting the
destination. Thus, this country may recover more quickly from
this crisis, gaining the confidence of tourists quicker.

Introdução
O coronavírus teve aparecimento na China e rapidamente alcançou o resto do mundo. Desta forma, os casos de infeção pelo
vírus aumentaram de uma forma exponencial, pelo que os governos dos vários países afetados decidiram fechar fronteiras e
controlar as deslocações dentro do território de forma a reduzir
a sua propagação. Como consequência destas restrições, o setor
do turismo foi fortemente afetado (Karabulut, Bilgin, Demir e
Doker, 2020). A República de Cuba não é exceção e colocou, de
igual modo, em prática, restrições no deslocamento das pessoas pelo que a 20 de março anuncia que irá regular as entradas
no país, sendo que apenas os residentes em Cuba tinham a sua
entrada autorizada (Presidencia República de Cuba, 2020). No
contexto do turismo, a Covid-19 teve um grande impacto na
perceção de segurança dos destinos turísticos, fator este muito
importante na escolha de um destino pelos turistas. Deste modo,
torna-se importante diminuir a perceção de risco e insegurança
dos turistas através da promoção de Cuba como um país seguro e
onde se pode passar umas boas férias. A escolha do destino Cuba
foi feita pelo bom controlo da epidemia devido ao seu sistema de
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Revisão de Literatura
O Marketing é a ciência que tem como objetivo conquistar e satisfazer clientes e conseguir mantê-los ao longo do tempo, para
assim desenvolver relações com eles, que se traduzam em ganhos
para a empresa (Kotler, 2003). Enquanto conjunto de ferramentas, o Marketing tem a capacidade de atrair mais clientes para
um produto ou serviço e de os fazer repetir a compra. O marketing pode ser utilizado e desenvolvido em várias áreas de atividade, entre elas a do turismo e hotelaria. Mais especificamente,
o marketing turístico é “a aplicação dos conceitos de marketing
ao planeamento de estratégias para atrair visitantes a um destino, (…) procura satisfazer as necessidades individuais e organizacionais” (Fialho, 2010, p. 6). A nível regional, o Marketing
é igualmente muito importante porque consegue fazer com que
os destinos sejam mais competitivos e assim trazer muitas vantagens para os mesmos. Entre elas, a da proposta de um destino
diferenciado e único. O Marketing turístico pode ser aplicado
na forma de uma associação entre localidades e regiões (Baker e
Cameron, 2008; Cooper e Hall, 2008).
O posicionamento do destino turístico é a posição que se pretende que este ocupe no mercado em relação aos concorrentes,
ou seja, refere-se à forma como o público o perceciona (Gwin &
Gwin, 2003) e a sua adoção por parte do destino tem como objetivos atrair o mercado-alvo e destacá-lo da concorrência através
da oferta de um produto diferenciado (Kotler, 2003). Para definir
o posicionamento de um destino turístico deve-se ter em conta
que: a imagem passada do mesmo ao mercado deve ser fiel à sua
identidade; a imagem percecionada pelo turista deve coincidir
com a imagem passada pelo destino; e a experiência do turista no
destino deve coincidir com as suas expectativas (Lages, Sousa, e
Azevedo, 2018). Quando é necessário alterar a perceção que os
turistas têm de um destino turístico desenvolve-se um reposicionamento, a fim de se construir uma nova imagem junto do mercado. O posicionamento é uma ferramenta importante pois permite gerir a expetativa do turista, igualando a perceção que este
tem do destino àquilo que é realmente, o que leva à lealdade do
turista (Llodrà-Riera, I., Martínez-Ruiz, M. P., Jiménez-Zarco, A.
I., e Izquierdo-Yusta, A., 2015; Tseng, C., W, B., Morrison, A. M.,
Zhang, J., e Chen, Y. C., 2015). No contexto do desenvolvimento
do turismo esta ferramenta do marketing relaciona-se na medida
em que lhe permite destacar a sua imagem como marca na mente dos turistas e diferenciar-se dos concorrentes aumentando as
possibilidades de um desempenho competitivo. Para Cuba, o setor do turismo é o segundo mais importante da sua economia,
gerando rendimento para o país (Schons, s.d). Assim este setor
é muito importante para o desenvolvimento do arquipélago. No
entanto, no ano de 2019 Cuba recebeu aproximadamente 4,2
milhões de turistas, valor esse que foi inferior aos 5 milhões de
turistas que o governo esperava receber (Grolla, 2020).

Methodology
This investigation was carried out through a desk research, a
qualitative analysis of secondary data. Several Cuba social networks were analyzed to understand its image as a tourism destination and what the message was conveyed in the context of the
pandemic. Images and textual documents from the past and during the pandemic, respectively, were compared. Tourism indicators in the country corresponding to 2019 were also analyzed,
made available by the National Statistics and Information Office
of Cuba. A webinar called Hotel Marketing: New Challenges was
attended on May 7 of 2020, presented by Simon Hudson, specialist in tourism and marketing, in which the future of tourism and
the various changes that will happen in the sector were discussed.

Metodologia
Nesta investigação foi realizada uma desk research, uma análise
qualitativa de dados secundários.
Várias redes socias de Cuba foram analisadas para perceber a sua
imagem como destino turístico e qual a mensagem veiculada no
contexto da pandemia. Foram comparadas imagens e documentos textuais anteriores e durante a pandemia, respetivamente.
Foram igualmente analisados indicadores do turismo no país
correspondentes a 2019, disponibilizados pela Oficina Nacional
de Estatística e Informação de Cuba.

Expected results
At the webinar it was argued that during a recession, communi-
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Assistiu-se ao webinar Hotel Marketing: New Challenges no dia
7 de maio de 2020, apresentado por Simon Hudson, especialista
em turismo e marketing, no qual se debateu o futuro do turismo
e as várias alterações que vão acontecer no setor.

-cation should not be stopped; must invest in domestic tourism;
there is an opportunity to promote tourist attractions that allow
less contact between people; it is possible to promote luxury, rural and wellness tourism, foreseing Millennials to be the segment
of tourists who will first start traveling. Based on the indicators,
it was observed that the category of events is the one that remains the most consistent from 2018 to 2019 and that tourists
spend more money on gastronomy and accommodation, so efforts should be made to develop online events and promote the
gastronomy and hotels. Facing the pandemic, Cuba published on
its social networks “If you take care of yourself, you take care of
everyone”, with the hashtags #Cuídate and #QuédateEnCasa and
later publications such as “IMAGINE your next adventure” and
“IMAGINE your favorite beach”. However, people will be afraid
to travel, so it is necessary to demonstrate that preventive measures are being taken in hotels and activities related to tourism,
for example, through the implementation of a “Clean & Safe” seal
developed in Portugal and safety messages at destination such as
“we think of you and your safety”, and make a simplified video
with standards applied in the tourism and catering sector.

Resultados esperados
No webinar argumentou-se que durante uma recessão não se
deve parar a comunicação; deve-se investir no turismo doméstico; há uma oportunidade de promover atrações turísticas que
possibilitem menos contato entre pessoas; é possível promover o
turismo de luxo, rural e de bem-estar, prevendo-se que os Millennials sejam o segmento de turistas que primeiro começará a
viajar. Com base nos indicadores, observou-se que a categoria de
eventos é aquela que mantém maior consistência de 2018 para
2019 e que os turistas gastam mais dinheiro na gastronomia e
alojamento, pelo que devem existir esforços no sentido de desenvolver os eventos online e promover a gastronomia e os hotéis.
Face à pandemia Cuba publicicou nas suas redes socias “Si cuidas de ti, cuidas de todos”, com os hashtags #Cuídate e #QuédateEnCasa e posteriormente publicações como “IMAGINA tu
próxima aventura” e “IMAGINA tu playa favorita”. No entanto, as
pessoas terão medo de viajar, por isso é preciso demonstrar que
medidas de prevenção estão a ser tomadas nos hotéis e nas atividades ligadas ao turismo, como por exemplo, através da implementação de um selo “Clean & Safe” desenvolvido em Portugal
e mensagens de segurança no destino como “pensamos em si e
na sua segurança”, e realizar um vídeo simplificado com normas
aplicadas no setor do turismo e restauração.

Lages, R., Sousa, B., & Azevedo, A. (2018). O posicionamento e a imagem em contextos de marketing de destinos turísticos: Estudo de caso aplicado à cidade de Braga.
European Journal of Applied Business Management, Special Issue, 15-32.
Lopes, F. M. (2011). Marketing no turismo - estruturação de um plano de marketing. Relatório de Estágio, Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, Coimbra.
Madureira, P. S. P. (2010). Sistema de saúde cubano. Tese de Mestrado, Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, Braga.
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Limitations
Some information that it would be important to collect in order
to better implement the repositioning of Cuba, it would be important to know data related to the satisfaction of tourists with
their experience in the destination, to deepen the knowledge of
the segments of tourists visiting the country, as well as their perception of Cuba.

Limitações
Alguma informação que seria importante recolher para melhor
se implementar o reposicionamento de Cuba, seria importante
conhecer dados relativos à satisfação dos turistas com a sua experiência no destino, aprofundar o conhecimento dos segmentos
de turistas que visitam o país, assim como da sua perceção de
Cuba.

Conclusions
There is no date for the virus to be extinguished and to be possible for everything to return to normal, however, measures are
already being taken to restore some normality. The truth is that
in each country the response that is being given to the pandemic
is different, but in general, fear and insecurity still prevail, despite
the desire for everything to return to a pre-pandemic life. Cuba
was one of the countries that best knew how to contain the virus, ending up not having the alarming numbers of victims that
others recorded, and also having a reduced number of deaths
when compared to ones of other countries. Thus, in the near future, Cuba may be one of the countries that will quicker recover
from this global crisis, and return to receiving foreign tourists,
because people will choose to visit safer destinations where the
numbers of fatalities have been lower and the situation is more
controlled.

Conclusões
Não existe uma data para que o vírus se extinga e seja possível
que tudo volte ao normal, no entanto, já estão a ser tomadas medidas para que se possa voltar a restabelecer alguma normalidade. A verdade é que em cada país a resposta que está a ser dada
à pandemia é diferente, mas de uma forma geral ainda impera o
medo e insegurança, apesar da vontade de que tudo volte a uma
vida pré-pandemia. Cuba foi um dos países que melhor soube
conter o vírus, acabando por não ter os números alarmantes de
vítimas que outros registaram, tendo também um reduzido número de mortes quando comparado com o de outros países. Sendo assim, num futuro próximo, Cuba pode ser um dos países que
mais rapidamente poderá recuperar desta crise global, e voltar
a receber turistas estrangeiros, porque as pessoas vão optar por
visitar destinos mais seguros e onde os números de casos mortais
tenham sido mais baixos e a situação mais controlada.
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Resumo
Este artigo apresenta uma visão geral da pesquisa efetuada em
relação à eficácia de diferentes medidas a implementar nos buffets de hotéis localizados na República Dominicana durante a
pandemia de covid-19. A rentabilidade dos hotéis diminuirá e
os custos dos buffets aumentarão. Será essencial implementar
processos eficientes que permitam uma rápida recuperação. A
medida proposta de maior impacto é a transformação do buffet tradicional num buffet assistido, oferecendo refeições mais
seguras, combinadas com técnicas inovadoras, com o objetivo
de captar a atenção dos clientes. Para este estudo, foram entrevistados quatro profissionais do grupo Accor, de acordo com o
método qualitativo, devido ao seu conhecimento no que toca ao
departamento de F&B dos hotéis e ao seu prestígio e sucesso na
área da hotelaria. O principal desafio dos hotéis e restaurantes é
transmitir aos clientes o esforço que é efetuado por parte do staff
para que estes se sintam seguros com a implementação de novas
medidas. Como na maioria das pesquisas, a pesquisa atual está
sujeita a algumas limitações, como o acesso limitado aos dados
relacionados com este tópico.

Abstract
This article comes up with an overview of technical research regarding the application and effectiveness of various methods on
how to support and act with the implementation of measures in
hotel buffets located in Dominican Republic after the covid-19
pandemic. The profitability of the hotels will decrease, and the
costs of the buffets will increase. It will be essential to implement
more efficient processes that allow a recovery. The proposed
measure of greatest impact is the transformation of the traditional buffet in an assisted buffet providing safer meals combined
with innovative techniques in order to catch the attention of the
customers. Four professionals from the Accor group were interviewed for this study according to the qualitative method, due
to their know-how in the hotels F&B departments and also their
prestige and success within the hotel business. The main challenge of the hotels and restaurants is showing to the customers
the effort that is being made in order to make them feel safe by
implementing new measures. As with most research studies, the
current research is subject to some limitations such as the limited
access to data.

Palavras-Chave: Buffet de hotel; covid-19; resposta à pandemia.

Keywords: Hotel buffet; covid-19; pandemic response.

Introdução
Atualmente vivemos num ambiente de incerteza, provocado pela
pandemia da COVID-19, que tem vindo a causar um impacto
devastador no setor de turismo e hotelaria.
Nesta situação, trazemos a iniciativa de contribuir com a análise
de um elemento fundamental dos hotéis na República Dominicana que, sem dúvida, passará por uma transformação relevante:
o buffet.
A implementação de medidas para a adaptação durante a pandemia de-COVID-19 em cada hotel dependerá de vários fatores.
Deste modo, sugerimos o uso deste documento como base para
a reflexão sobre todos os fatores que influenciam o serviço de
buffet, que poderá servir de base à elaboração de um plano flexível que permita a adaptação progressiva aos novos requisitos
dos clientes.

Introduction
Today we live in an environment of uncertainty, marked by the
COVID-19 pandemic, which is causing a devastating impact on
the tourism and hospitality industry.
In this situation, we have the initiative to contribute by carrying
out an analysis of a fundamental element of hotels in the Dominican Republic that will undoubtedly undergo a relevant transformation: the buffet.
The implementation of measures to adapt to the post-COVID-19
scenario in each hotel will depend on multiple factors. Our suggestion is to use this document as a baseline for the reflection of
all the factors that influence the buffet service and on which to
build a flexible plan that allows the progressive adaptation to the
new requirements of the customers.
Literature Review
Tourism is also important sector in the Dominican Republic economy. Therefore, it is necessary to develop innovative strategies
in order to fight against the collapse of travel and tourism (González & Wiarda, 2019).
As stated by the Statistic Research Department, the worst scena-

Revisão da literatura
O turismo possui um forte impacto na economia da República
Dominicana. Deste modo, é necessário que se desenvolvam estratégias inovadoras de forma a combater o colapso das viagens e
do turismo (González & Wiarda, 2019).
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Conforme declarado pelo Departamento Statistic Research, o
pior cenário causado pela pandemia de COVID-19 na República
Dominicana duraria nove meses e estas perdas poderiam representar 6,1% do PIB do país (Tejeda, 2020).
O aumento dos custos associados ao serviço do buffet, combinado com a menor capacidade dos restaurantes de modo a garantir
a distância de segurança necessária, diminuirá drasticamente a
rentabilidade desse serviço. Portanto, será essencial implementar
processos eficientes que permitam uma recuperação (DeFranco,
2020). Nos hotéis onde tal seja viável devido ao seu tamanho, o
buffet poderá ser substituído por um serviço à la carte, mas na
maioria dos hotéis da República Dominicana esta medida não
será viável devido à sua dimensão. O procedimento de maior
impacto é a transformação do buffet tradicional num buffet assistido, onde as refeições serão servidas pelo staff, o que impede
o cliente de ter qualquer tipo de contacto com os restantes alimentos.
Inúmeros buffets já possuem doses individuais de refeições, especialmente no que toca a sobremesas, petiscos e outros alimentos frios, o que será indispensável nesta transformação. Outra estratégia é o uso de refeições cobertas, sendo a proteção removida
apenas na mesa do cliente (Malbec, 2020).
Recomenda-se que a tendência “saudável” seja aprimorada, utilizando produtos ecológicos e saudáveis como forma de comunicar ao cliente o desenvolvimento de refeições seguras e eficazes,
de modo a aumentar a sua imunidade e reduzir o risco de doença
(Shahidi, 2020).
As mudanças implementadas nos controlos e processos relacionados com a higiene e prevenção devem ser transmitidas aos
clientes de forma adequada, divulgando mensagens amigáveis,
de modo a realçar o esforço que é efetuado para garantir a sua
segurança e gerar um sentimento de confiança (Shahidi, 2020).
No caso do buffet, além de haver contato direto com o cliente,
uma atenção especial deverá ser dada ao cumprimento das normas e processos, bem como à comunicação destes aspetos ao
cliente de forma direta ou indireta (Bagnera & Stewart, 2020).
Metodologia
A República Dominicana é o destino turístico mais popular das
Caraíbas (Myers, 2014). Além disso, o turismo é também um setor influente na economia deste país (Meyer, 2020).
Embora não haja hotéis do grupo Accor na República Dominicana, os indivíduos entrevistados para este estudo foram quatro
profissionais do hotel Mercure localizado em Almada, devido ao
seu know-how no que toca ao departamento de F&B dos hotéis e
ao seu prestígio e sucesso na indústria hoteleira.
As entrevistas foram realizadas de acordo com o método qualitativo, devido ao facto de esta técnica providenciar uma maior
quantidade de informações relativamente detalhadas, enquanto
o uso de questionários apresenta a desvantagem da falta de personalização.
Durante as entrevistas efetuadas ao gerente do hotel, ao diretor
administrativo, ao chefe de cozinha e ao chefe de sala, foram dadas algumas recomendações importantes, indicando como os
hotéis podem ajustar os buffets a uma nova realidade sem sofrer
grandes consequências.
Resultados
O principal desafio dos hotéis e restaurantes é demonstrar aos
clientes o esforço que tem sido feito de modo a garantir a sua segurança e tranquilizá-los. A menor capacidade dos quartos, a fim
de garantir a distância de segurança, juntamente com o aumento
dos custos de pessoal, operacionais e de mercadorias associados
ao buffet, afetarão drasticamente a rentabilidade do serviço.

-rio caused by the COVID-19 pandemic in the Dominican Republic would past nine months and these losses could represent
6.1 percent of the country’s GDP (Tejeda, 2020).
The increase in the costs associated with the buffet service, combined with the lower capacity of the restaurants in order to guarantee the necessary safety distance, will dramatically decrease
the profitability of this service. Therefore, it will be essential to
implement more efficient processes that allow a recovery (DeFranco, 2020).
In those hotels where it is viable for their size, the buffet could
be replaced by an a la carte service but in most hotels of the Dominican Republic this is not viable due to their dimension. The
proposed measure of greatest impact is the transformation of the
traditional buffet in an assisted buffet where the food is served by
the staff, which prevents the client from touching the food.
Individual food doses are present in many buffets, especially for
desserts, snacks and other cold foods. Another strategy is to put
coverings over meal plates that are removed tableside (Malbec,
2020).
It is recommended that the “healthy“ trend must be enhanced
by pushing ecological and healthy products as a way of communicating to the customer the development of safe and effective
foods to promote immune function and reducing the risk of illness (Shahidi, 2020).
The implemented changes in controls and processes related to
hygiene and prevention must be transmitted to the customers in
an appropriate way by spreading friendly messages, in order to
show them the effort that is being made to guarantee their safety
and generate their trust (Shahidi, 2020).
In the case of the buffet, in addition to having a direct contact
with the client, special attention should be paid to the compliance with the norms and processes, as well as the communication
of these aspects to the client in a direct or indirect way (Bagnera
& Stewart, 2020).

Deste modo, foi referido que será essencial implementar processos mais eficientes com o objetivo de recuperar a receita que tem
sido perdida. Em primeiro lugar, deve ser prestada uma especial
atenção ao cumprimento das medidas de segurança e prevenção. Portanto, não apenas as multidões devem ser evitadas, mas
também algumas medidas devem ser tomadas logo na entrada
dos restaurantes, como por exemplo, a exibição dos métodos de
segurança e higiene em ecrãs ou o uso obrigatório de desinfetante para as mãos. É também necessário gerar um sentimento de
confiança ao cliente. Uma excelente forma de captar a atenção
dos clientes com estas mudanças é a desinfeção de toda a loiça à
sua frente, bem como o uso de talheres esterilizados.
Uma das previsões do Chef de Cozinha é a introdução da cozinha a vácuo – sous vide. Esta técnica envolve um maior controlo
sobre o processo, havendo uma menor chance de contaminação
cruzada. Outra medida é a implementação de métodos de pasteurização UHT, ultracongelação e embalamento a vácuo combinados com uma atmosfera controlada. Dentro do restaurante,
haverá geradores de ozono de modo a promover a descontaminação de microrganismos, a remoção de odores e a purificação
do ar. A verificação diária dos filtros de ar condicionado do restaurante é também um fator crucial para a concretização de todos os métodos de segurança e prevenção. Foi também mencionado que a forma como estávamos acostumados a olhar para os
buffets deixará de existir, pelo menos por um longo período de
tempo. Portanto, muitos hotéis optarão por transformá-lo num
buffet assistido. Outra forma de captar a atenção dos clientes é
dando mais ênfase ao show-cooking, aplicando-o em pratos de
peixe e carne, massas, woks etc., personalizando a refeição de
cada cliente ao ponto em que este a aprecia, a fim de oferecer
um melhor serviço e aprimorando a sua experiência. É também
importante demonstrar ao cliente o interesse pela sua saúde e
pelo estímulo da sua imunidade, usando produtos saudáveis e
biológicos na confeção das refeições ou no buffet.

Methodology
The Dominican Republic is the most popular tourist destination
in the Caribbean (Myers, 2014). Moreover, it is also an important
sector in this country’s economy (Meyer, 2020).
Although there are no hotels from the Accor group in the Dominican Republic, the people interviewed for this study were four
professionals from Mercure hotel located in Almada, due to their
know-how in the hotels F&B departments and also their prestige
and success within the hotel business.
The interviews were made according to the qualitative method,
due to the fact that this technique provides large amounts of relatively detailed information while the use of questionnaires have
the disadvantage of lack of personalization.
According to the interviews made to the hotel manager, the managing director, the head chef and the head waiter, some key recommendations were given to show how the hotels can adjust
the buffets to a new reality without suffering large consequences.

Limitações
A informação presente neste estudo foi recolhida à luz de algumas limitações. A principal limitação destes resultados foi o acesso limitado a dados. Apesar de a equipa de um grupo de hotéis
conceituado ter sido entrevistada, não houve a oportunidade de
encontrar um hotel que estivesse localizado na República Dominicana de modo a entrevistar o seu staff, ou até mesmo um hotel
que fizesse parte de um grupo de hotéis localizado neste destino.

Results
The main challenge of the hotels and restaurants is showing to
the customers the effort that is being made to reassure them.
The lower capacity of the rooms in order to guarantee the security distance, along with the increase in personnel, operating
and merchandise costs associated to the buffet will dramatically
affect the profitability of the service. Therefore, it was referred
that it will be essential to implement more efficient processes in
order to recover the income that is being lost.
First of all, special attention must be paid to the compliance with
the security and prevention measures.
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Conclusão
A pandemia COVID-19 tem vindo a afetar dramaticamente o
setor do turismo e hotelaria, especialmente em países como a
República Dominicana, que dependem fortemente do turismo.
Estes países terão de sofrer algumas mudanças de modo a adaptarem-se a uma nova realidade. Deste modo, será essencial implementar processos mais eficientes de modo a recuperar o rendimento que tem sido perdido. Um dos elementos fundamentais
que sofrerá uma grande transformação será o buffet do hotel.
Muitos hotéis irão optar por transformar o buffet tradicional
num buffet assistido, onde as refeições serão servidas pelo staff.
A tendência saudável bem como o show-cooking serão levados a
cabo, a fim de demonstrar ao cliente o interesse na sua saúde e no
fortalecimento do seu sistema imunitário, melhorando também
a sua experiência no restaurante. De acordo com as entrevistas
efetuadas, foi possível concluir que o principal desafio dos hotéis
e restaurantes é a exibição do esforço que tem sido efetuado de
modo a que os clientes se sintam seguros, gerando um sentimento de confiança com a implementação de métodos de segurança
e higiene.

Therefore, not only crowds should be avoided but also some measures should be taken right at the entrance of the restaurants
such as the exposure of the security and hygiene methods on
screens or the mandatory use of hand sanitizer.
It is also necessary to generate a feeling of trust in the client. An
excellent way to catch the customers’ attention through these
changes is the disinfection of all dishes in front of them, as well
as the use of sterilized cutlery. One of the predictions of the Head
Chef is the introduction of the vacuum cooking- sous vide. This
technique involves a greater control over the process and, therefore, there is a lower chance of cross-contamination. Another
measure is the implementation of UHT pasteurization methods,
deep freezing and vacuum packaging combined with a controlled atmosphere. Inside the restaurant, there will be ozone generators in order to promote the decontamination of microorganisms, the removal of odors and the purification of the air. The daily
check of the restaurant’s air conditioning filters is also a crucial
factor in order to accomplish all the security and prevention methods. It was also mentioned that the way we were used to look
at the buffets, will no longer exist (at least for a long time). Thus,
many hotels will choose to transform it into an assisted buffet.
An example of catching the guest’s attention is by giving more
emphasis to show cooking, applying it to fish and meat dishes,
finished pasta, woks, etc., customizing for each client the item at
the point at which they appreciates their food, in order to offer a
better service, and enhance the customer experience.
It is also important to show to the customer an interest in their
health and in the boost of their immune system by using healthy
and biological products.
Limitations
The findings of this study have to be seen in light of some limitations.
The primary limitation to the generalization of these results is
the limited access to data. Although the staff from a highly regarded group of hotels has been interviewed, there was not the
opportunity to find a hotel that makes part of a group of hotels
that is located in the Dominican Republic or even a hotel there.
Conclusion
The COVID-19 pandemic has been affecting dramatically the
tourism and hospitality industry specifically in countries like the
Dominican Republic. These countries will have to undergo some
changes. One of the fundamental elements that will have a major
transformation will be the hotel buffet.
Many hotels will choose to transform the traditional buffet into
an assisted buffet where the food will be served by the staff, which prevents the client from touching the food, or even by using
individual food doses.The healthy trend will be present in order
to show to the costumer an interest in their health and in the
boost of their immune system by using healthy and biological
products. Another strategy is to give more emphasis to show
cooking in order to offer a better service and enhance the customer experience. According to the interviews, it was possible to
conclude that the main challenge of the hotels and restaurants is
showing to the customers the effort that is being made in order
to make them feel safe, and generate a feeling of trust by implementing security and hygiene methods, such as the avoidance
of crowds. It will also be essential to implement more efficient
processes in order to recover the income that is being lost.
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Neste contexto, apresentamos possíveis soluções para minimizar
os impactos causados no setor da aviação de modo a que o setor
possa retomar o seu normal funcionamento.
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Resumo
Nos últimos tempos, e a nível global, a pandemia COVID19 tem
tido impactos tanto nas vidas das pessoas como nas das empresas. Esta tem vindo a arrasar com as economias, deixando alguns dos setores completamente destruídos e sem base alguma,
forçando-os assim a Lay-Off ou, em muitos casos, a declarar insolvência. Thierry Breton, comissário europeu, salienta que as
companhias aéreas poderão sofrer quebras na ordem dos 90%
da sua atividade. Neste sentido, apresentam-se algumas das medidas, que têm como objetivo reconquistar a confiança dos consumidores de viagens aéreas, promovendo a sua segurança. Entre as diferentes medidas pensadas neste trabalho propomo-nos
explorar a implementação da Certificação das infraestruturas de
aviação (aviões, aeroportos, etc), a oferta de um Kit individual
de Contenção (Gel desinfetante, bata protetora, máscara reutilizável, luvas...), a desinfeção dos espaços antes e após cada voo e
a obrigatoriedade do uso de proteções nos mesmos, bem como a
passagem de consumidores dos serviços de aviação e respetivas
bagagens por túneis/cápsulas de desinfeção à entrada e saída dos
aviões. Com a implementação destas medidas, espera-se uma,
gradual, retoma da normalidade nesta área fundamental na economia e, em particular, ao Turismo.
Palavras-Chave: Companhias aéreas, segurança, confiança, recuperação
Introdução
O novo vírus, denominado COVID-19, surgiu em Wuhan, na
China, por uma causa ainda desconhecida, tendo ultrapassado
os 3 milhões de casos e 270 000 mortes. Para além desta pandemia ter retirado a vida a muitas pessoas, obrigou empresas a
despedir colaboradores e a encerrar temporariamente.
Devido ao seu elevado impacto, os diversos países foram obrigados a declarar estado de emergência, pondo assim em prática
medidas de confinamento obrigatório o que condiciona a livre
circulação de pessoas e bens. Apesar de ser iminente o perigo
que o COVID-19 representa para a sociedade, alguns países desvalorizaram-no e demoraram a dar resposta. Após muitos meses de paciência e incerteza, as medidas como o uso de máscara,
continuaram a ser obrigatórias, contudo a população continua
preocupada e assustada com o vírus.

Abstract
Recently, at a global level, the COVID19 pandemic has had an
impact on both people´s lives and companies. This has been
devastating the economies, leaving the entire sector completely
destroyed. Thierry Breton, European commissioner of interior
markets, points out that airlines may suffer up to 90% drops in
their activity. Following these discussions, some of the measures presented, which aim to regain the confidence of air travel
consumers, will provide them security. Among the different measures considered in this work, we propose to explore the implementation of the Certification of aviation infrastructures, the offer of an individual Containment Kit (disinfectant gel, protective
gown, reusable mask, gloves...), the disinfection of spaces before
and after each flight and the mandatory use of protections, as
well as the passage of consumers of aviation services and their
luggage through disinfection capsules at the entrance and exit of
the aircraft. With the establishment of these measures, is expected a gradual return to normality in this fundamental area in the
economy and, in particular, in Tourism.
Keywords: Airline, safe, trust, rescuers
Introduction
A new virus COVID-19, appeared in Wuhan, China, for a cause
still unknown, has exceeded 3 million cases and 270 000 deaths.
In addition to this pandemic having taken lives of many people,
it also forced companies to fire employees and temporarily close
it down.
Due to the high impact of the pandemic, different countries of
the world were forced to declare a state of emergency, thus putting into practice the mandatory confinement measure which
conditions the free movement of people and goods. Although the
danger that COVID-19 represent to society is imminent, some
countries have devalued it and have responded very slowly. After
many months of patience and uncertainty, measures such as wearing a mask have remained mandatory, however the population
remains concerned and frightened by the virus.
In this way, this research evaluates the impacts caused in the
aviation sector and present possible solutions for the return of its
normal functioning.
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Revisão da Literatura
Devido ao estado de calamidade vivido em todo o mundo as
medidas implementadas ultrapassaram de longe o mero confinamento obrigatório, como o distanciamento social (Lau et al.,
2020). No caso da aviação, esta é fundamental para o crescimento das economias locais e globais, quanto ao COVID-19 a distribuição de casos encontra-se particularmente na Ásia, pois é para
esta onde se destinam grande parte dos voos internacionais, tal
como para a Europa e América do Norte (Lau et al., 2020). Devido à dimensão dos impactos causados, estima-se que as companhias aéreas poderão sofrer quebras de 90% na sua atividade,
algo que será bastante difícil de recuperar, pois só estão preparadas para sobreviver entre 3 a 6 meses, necessitando de apoios dos
estados (McKinsey & Company, 2020). Desta forma, espera-se
que os impactos se prolonguem por ano e meio, não conseguindo retomar a sua normalidade antes de 2022 (International Civil
Aviation Organization, 2020), prevendo-se uma quebra de 32%
a 59% nos lugares disponibilizados nas aeronaves e cerca de 236
mil milhões de perdas monetárias (Molenaar et al., 2020) até ao
fim de 2020, sendo que as perdas de emprego poderão estar entre
25 a 30 milhões (Lacus et al., 2020). Toda esta situação pode provocar excessos de stress aos trabalhadores, devido a uma redução de pessoal que obriga a maior carga horária (European Pilot
Peer Support Initiative, 2020). Para que se consigam recuperar
os valores até agora atingidos é preciso questionar o que se pode
fazer a curto, médio e longo prazo sendo neste sentido estudadas
algumas medidas fundamentais, como equipamentos pessoais
e protetores(PPE) (Rowan et al, 2020), a respeitar nos aeroportos antes e depois de qualquer voo, como por exemplo o Online
Check-in e Touchless vending machines (SimpliFlying, 2020). É
também direcionado para o esforço pós pandemia que empresas
como Amadeus estão a melhorar as suas estratégias de marketing
digital, otimizando a utilização dos banners consoante a pesquisa dos clientes (Amadeus, 2020); as companhias aéreas filtram o
ar das cabines através de filtros de nova tecnologia, tornando-se,
dessa forma, as tecnologias fundamentais no combate ao vírus
(Elavarasan & Pugazhendhi, 2020).
Uma das grandes problemáticas a nível mundial, a poluição, diminui substancialmente (Wang et al., 2020) desde que as medidas restritivas adjacentes ao vírus foram implementadas. Outro
ponto favorável, e consequência do anterior, é a redução da camada do ozono (Sicard et al., 2020). Neste trabalho, será dado
um maior foco à República Dominicana, país da América Latina.
Este, em termos de aviação tinha até à pandemia uma previsão de
crescimento de 98% até 2037, que se traduz numa adição de 6.3
milhões de passageiros (International Air Transport Association,
2017), maioritariamente dos EUA, o principal mercado emissor.
Já em relação às medidas contra o vírus o país tem trabalhado de
forma muito idêntica ao restante mundo, suspendendo os serviços do país até 17 de maio (Dominican Republic, 2020).
Por forma a ajudar a recuperação da economia, o FMI avançou
com apoio financeiro que irá ajudar a equilibrar a balança de pagamentos. No caso da República Dominicana, este apoio traduz-se em 650 milhões de dólares (International Monetary Fund,
2020).
Metodologia
Para obtermos alguns indicadores que nos validassem a nossa
proposta, elaboramos um questionário semiestruturado, composto por questões fechadas e abertas. Utilizamos um método de

Literature Revision
Due to the state of calamity lived around the world the measures
implemented far exceeded mere mandatory confinement, such
as social distancing (Lau et al., 2020). In case of aviation this is
vital for the growth of local and global economies, as for COVID-19 the distribution of cases is found particularly in Asia, as
this is was most international flights are destined, such as for Europe and North America (Lau et al., 2020). Due to the dimension
of the impacts caused, it is estimated that airlines may suffer up
to 90% drops in their activity, something that will be quite difficult to recover as airlines are only prepared to survive between
3 to 6 months, needing mandatory state support (McKinsey &
Company, 2020). Thus, it is expected that the impacts can last for
about a year and a half, failing to return to daily activity before
2022 (International Civil Aviation Organization [ICAO], 2020),
expecting a 32% to 59 % reduction in seats available on the airplanes and 236 billion monetary losses (Molenaar et al., 2020)
until the end of 2020, the job losses may reach the value of 25 to
30 million (Lacus et al., 2020).
All this situation can cause excessive stress to the employees, due
to a reduction in personnel and a longer workload (European
Pilot Peer Support Initiative [EPPSI], 2020). In order to recover
the values achieved, it is necessary to question what can be done
in the short, medium and long term, having been studied some
crucial measures to be respected at airports as personal and protective equipment (Rowan et al, 2020), to respect in the airports
before and after any flight, such as Online Check-in and Touchless vending machines (SimpliFlying, 2020). It is also directed
towards a post-pandemic effort that companies like Amadeus
are improving their digital marketing strategies, optimizing the
use of banners according to the customer’s research (Amadeus,
2020);
the airlines will filter the cabin air through new technological filters, since technologies will be fundamental to combat the virus
(Elavarasan & Pugazhendhi, 2020).
One of the major problems worldwide, pollution, has decreased
substantially (Wang et al., 2020) since the restrictive measures
adjacent to the virus were implemented. Another benefit and
consequent point of the previous one is the decrease of the ozone layer (Sicard et al., 2020). In this work, a main focus will be
given to the Dominican Republic, country of the Latin America.
This, in terms of aviation had until the pandemic a prediction of
growth of 98% until 2037, which translates in an addiction of 6.3
million of passengers (International Air Transport Association
[IATA], 2017), mostly from the USA, the main issuing market.
Regarding the policies against the virus, the country has been
working identically as the rest of the world, suspending the country’s services until May 17. (Dominican Republic, 2020).
In order to help the economy, recover, the IMF is advancing with
financial assistance that will help even the balance of payments.
To Dominican Republic, this support amounts to 650 million
dollars (International Monetary Fund [IMF], 2020).
Methodology
In order to obtain some indicators that would validate our proposal, we prepared a semi-structured questionnaire, composed
of closed and open questions. We used a non-probabilistic sampling method, convenience, disseminating the questionnaire to
university colleagues, teachers and friends from social networks
between May 15 and 20, 2020.
Results
With the survey we obtained 159 valid responses, which translates in a sample with a dimension of 159 , whom 95 are female
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amostragem não probabilístico, conveniência, disseminando o
questionário por colegas de faculdade, professores e amigos das
redes sociais entre os dias 15 e 20 de maio de 2020.
A análise de conteúdo, nuvem de palavras, foi a ferramenta usada no tratamento dos dados obtidos. O objetivo pretendido foi
o de percecionar até que ponto a pandemia provocou o medo
de viajar de avião e, em caso positivo, que medidas poderiam
ajudar a recuperar a segurança e a confiança dos turistas. Dados
secundários relativos às viagens dos turistas portugueses para a
República Dominicana também são referidos.
Resultados
No inquérito obtivemos 159 respostas válidas, ou seja, uma
amostra de dimensão 159, das quais 95 (59.7%) são de mulheres,
sendo a faixa etária dos 31 aos 40 anos (25.2%) a classe modal e
as restantes equilibradas em termos de frequência.
Relativamente à questão “Com que regularidade viajava de avião
antes da pandemia?”, variável em escala de Lickert (1-reduzida regularidade e 5-elevada regularidade) 88 responderam que
pouco viajavam (1 e 2), 46 viajavam algumas vezes (3) e 25 viajavam com elevada frequência (4 e 5).
Quando se questionou que “Tendo em conta a situação pandémica atual, tem receio de viajar?”, 19 (11.9%) responderam que não
têm qualquer receio, 24 (15.1%) têm pouco receio, 40 (25.2%)
têm algum receio, 35 (22%) têm receio e 41 (25.8%) têm muito
receio de viajar. Das 159 respostas, 82 indicaram medidas que
gostariam de ver implementadas, representadas na nuvem de
palavras apresentada anteriormente, e na qual podemos que as
medidas mais frequentes são o “Controlo”, “Desinfetante”, “Proteção” entre as vulgares palavras refentes a passageiros, avião e
bancos. Para percecionar a aceitação da nossa proposta, perguntamos se “Pensa que a implementação de um túnel de desinfeção
de pessoas e bagagens nos aeroportos ajudaria a recuperar a confiança de viajar?”, concluindo-se que para 19 indivíduos (11.9%)
não ajudaria, para 36 talvez ajudasse (22.6%) e para 104 (65.4%),
a maioria, ajudaria a recuperar a confiança e o sentimento de
segurança.

(59.7%), being the age range between 31 and 40 years old (25.2%)
the modal class and the others being balanced in terms of frequency.
Based on the question “How often did you travel by plane before
the pandemic?”, through the Likert scale (1 – reduced regularity
and 5 – high regularity) 88 answered that they don’t travel much
(1 and 2), 46 people traveled sometimes (3) and 25 people traveled more frequently (4 and 5).
When it was asked “Taking into account the current pandemic
situation, are you afraid to travel?”, 19 (11.9%) answered that
they have no fear, 24 (15.1%) are a bit afraid, 40 (25.2%) have
some fear, 35 (22%) are afraid and 41 (25.8%) people are very
afraid to travel.
Among the 159 responses, 82 indicated measures they would like
to see implemented, represented in the cloud of words shown
previously, in which we can observe that the most frequent are
“Security”, “Disinfection”, “Test” among the common words referent to passengers, plane and seats.
To perceive the acceptance of our proposal, we asked “Do you
think that the implementation of a disinfection tunnel for people
and luggage at airports would help to regain the confidence of
traveling?”, concluding that for 19 people (11,.9%) it would not
help, for 36 people perhaps it would help (22.6%) and for 104
(65.4%), the majority, it would help to regain confidence and the
feeling of safety.
From the embassy of the Dominican Republic we obtained data
that indicates that in 2019 there were 2919 Portuguese trips to
the Dominican Republic (Ministry of Tourism of the Dominican
Republic, 2019). Furthermore, some fears illustrated the paths
the airlines should undertake to leverage travels abroad, the word
cloud shows some of the thoughts of the potential passengers.

Conclusões
Em conclusão, percebeu-se que apesar do caos, medo e incerteza
gerado nas populações e as quebras económicas que os setores
como a aviação sofreram, é possível ultrapassar esta fase através
da consciencialização das pessoas durantes as fases de desconfinamento.
Estamos convictos que a nossa proposta pode contribuir na recuperação da confiança das pessoas e das economias, em particular a da República Dominicana, com a estreia de um túnel desinfetante de pessoas e bagagens no Aeroporto Internacional de
Punta Cana. Acredita-se que recorrendo a soluções como esta,
as viagens aéreas poderão encontrar de novo um mundo seguro,
mas com uma realidade diferente.

It is believed that by resorting to solutions like this, air travel will
be able to find a safe world again, but with a different reality.
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Da embaixada da República Dominicana obtivemos dados que
indicam que em 2019 os portugueses realizaram 2919 viagens
para a República Dominicana (Ministério do Turismo da República Dominicana, 2019).
Limitações
Após a elaboração da proposta, foram estudadas diversas soluções que, devido à falta de experiência na área não foi possível
aprofundar. A ideia original, um túnel de desinfeção de pessoas
e bagagens, poderia ser um fator desestabilizador, em particular,
para pessoas com claustrofobia. O tempo e o espaço foram outras
limitações encontradas.

After the elaboration of the proposal, several solutions were studied, but due to the inherent experience in the area, it was not
possible to deepen. The main idea, a disinfection tunnel of people and luggage, could be a destabilizing factor, in particular, for
people with claustrophobia. Time and space were other limitations found.
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Conclusions
In conclusion, it was noticed that despite the chaos, fear and uncertainty generated in the populations and the economic breakdowns that sectors such as aviation have suffered, it is possible to
overcome this phase through the awareness of people during the
stages of deconfinement.
We are convinced that our proposal can contribute to recovering
people’s confidence and savings, in particular on the Dominican
Republic, with the launch of a disinfection tunnel for people and
luggage at Punta Cana International Airport.
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Resumo
O Turismo é um dos setores mais afetados pela pandemia de COVID-19. Com base nisso, o principal objetivo deste trabalho foi
analisar importantes aspetos inerentes à utilização das self-service technologies no setor hoteleiro, inclusive no caso de possíveis
viagens para a República Dominicana durante a pandemia. Os
resultados obtidos através de um questionário indicaram que a
utilização das deste tipo de tecnologia pode ser uma mais valia
para os estabelecimentos hoteleiros, inclusive em países como a
República Dominicana.
Palavras-Chave: COVID-19; hotelaria; self-service technologies; República Dominicana
Introdução
Atualmente, a pandemia relacionada com o COVID-19 está a
afetar de forma substancial setores importantes da economia,
como é o caso do turismo (UNWTO, 2020), principalmente em
países cujo setor apresenta uma elevada taxa de participação no
Produto Interno Bruto, como a República Dominicana (Meyer,
2020; UNWTO, 2019).
Revisão da Literatura
Nos últimos anos, tem-se registado uma crescente utilização das
tecnologias por parte dos clientes, resultando numa maior facilidade de acesso à informação e de iniciativa por parte dos mesmos na obtenção dessas informações (de Alverga & Ramos, 2004).
Como tal, é fundamental que as empresas adaptem as suas ofertas
neste sentido (Neuhofer et al., 2015). Este estudo está em conformidade com a análise realizada por Holanda e Nascimento (2012),
segundo a qual, a adoção de novas tecnologias pode ser considerada fundamental para o posicionamento estratégico dos hotéis. No
caso da internet, o seu papel é considerado de grande importância
para o setor hoteleiro, enquanto possibilita maiores níveis de eficiência e de eficácia na resolução de problemas e na interação com
os clientes (Mendes Filho & Ramos, 2002). No entanto, a utilização da internet como instrumento estratégico enfrenta obstáculos
substanciais no caso das Pequenas e Médias Empresas, entre os
quais, os custos e o despreparo, em termos de conhecimentos técnicos sobre o assunto, dos empresários Mendes Filho & Teixeira,
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Abstract
Tourism is one of the most affected sectors by Covid-19 pandemic. This study’s main objective was to analyze important aspects inherent to the current use of self-service technologies in
the hospitality sector, including in Dominican Republic. The obtained results from a questionnaire indicated that the use of self-service technologies can be an overall positive asset for the hospitality industry, in countries such as the Dominican Republic.
Keywords: COVID-19; Dominican Republic; hospitality; self-service technologies
Introduction
Nowadays, the pandemic related to COVID-19 is substantially
affecting important sectors of the economy, such as tourism
(UNWTO, 2020), mainly in countries with high share of tourism
revenues in the gross domestic product, such as Dominican Republic (Meyer, 2020; UNWTO, 2019). In this study, it was analyzed aspects inherent to an important dimension related to this
context: the current use of self-service technologies.
Literature Review
Over the past few years, there has been an increasing usage of technology by customers, resulting in a greater ease of access to information and a higher degree of initiative on their part to obtain
information (de Alverga & Ramos, 2004). So, it is essential that
companies adapt their offers to this new perspective (Neuhofer
et al., 2015). This study is in line with the analysis conducted by
Holanda & Nascimento (2012), according to which the adoption
of new technologies can be considered fundamental for the strategic positioning of hotels. In Internet’s case, its role is considered of great importance to the hospitality sector, as it enables a
higher level of efficiency and effectiveness in solving problems
and interacting with customers (Mendes Filho & Ramos, 2002).
However, the use of the Internet as a strategic tool faces substantial obstacles, including general costs and entrepreneur’s lack of
technical knowledge on the subject (Mendes Filho & Teixeira,
2003). Regarding the use of applications by tourists, some studies
have highlighted the fact that many people do not use applications during their holidays to enjoy what the authors have called
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2003). Quanto à utilização de aplicativos por turistas, alguns estudos evidenciaram o facto de muitas pessoas não usarem aplicativos durante as suas férias para desfrutarem do que os autores
denominaram de ‘technological pause’ (Rosenbaum & Wong,
2015). Todavia, a variedade das funcionalidades e das informações disponibilizadas através dos aplicativos, mostrou-se importante para a tomada de decisão por parte dos clientes do setor
hoteleiro (Wanga et al., 2015). Em relação às self-service technologies, estas podem ser definidas como “technological interfaces that enable customers to produce a service independent of
direct service employee involvement” (Meuter et al., 2000, p. 50).
O crescimento na utilização das mencionadas tecnologias está
cada vez mais a reconfigurar as experiências dos serviços que seriam proporcionadas através de canais tradicionais (Ong, 2010).
Segundo alguns estudos, utilização das self-service technologies
por parte dos consumidores está relacionada tanto com a idade,
como com fatores intrínsecos e extrínsecos aos indivíduos (Kim
et al., 2011). Apesar da mais valia gerada por este tipo de tecnologia (Liu et al., 2019), a inexistência de consenso sobre o seu nível
de importância, atual e futuro, para a hotelaria (Chen, 2011), faz
sim que a oferta de serviços híbridos seja considerada a melhor
estratégia a ser adotada pelos gestores do setor (Oh et al., 2013).
Metodologia
Os resultados deste estudo foram obtidos através da realização
de um inquérito. Foram obtidas 325 respostas através da técnica denominada snowball. De modo a avaliar a relação entre as
variáveis “idade”/“género” e as demais, foram elaborados testes
chi-square e coeficientes de Pearson através do software Stata 15.
A seleção das variáveis, assim como a elaboração das questões do
inquérito, basearam-se em estudos precedentes, nomeadamente,
os trabalhos elaborados por Kattara & El-Said (2013) e Kim et
al. (2011).
Resultados
Os resultados obtidos revelaram que, com exceção de um caso, os
inquiridos preferiram a utilização de self-service technologies no
setor hoteleiro durante a pandemia Covid-19. As principais razões para tal foram: rapidez (58%), segurança (44%) e facilidade
(43%). Verificou-se ainda que 93% dos inquiridos considera útil
a utilização de self-service technologies, e que 95% não alteraria
as suas respostas caso viajasse para a República Dominicana. Os
coeficientes de Pearson indicaram a existência de apenas uma
associação significativa entre o uso de self-service technologies e
o gênero (questão 8), e três no caso da idade (questões 1, 4 e 6). A
partir dos resultados da questão 8, verificou-se que as mulheres
escolhem a tecnologia de autoatendimento principalmente por
razões de segurança, enquanto os homens pela facilidade. O uso
de self-service technologies se mostrou mais acentuado entre os
mais jovens.

“technological pause” (Rosenbaum & Wong, 2015). However,
the variety of functionalities available through the applications
has proved to be important for decision making by customers in
the hospitality sector (Wanga et al., 2015). Regarding self-service
technologies, these can be defined as “technological interfaces
that enable customers to produce a service independent of direct service employee involvement” (Meuter et al., 2000, p. 50).
The growth in the use of these technologies is increasingly reconfiguring the experiences of services that are usually provided
through traditional channels (Ong, 2010). The use of self-service
technologies by consumers is related both to age and to intrinsic
- personal feeling of accomplishment, pleasure and independence - and extrinsic - convenience and speed - factors (Kim et al.,
2011). Despite the already proven added value that is generated
by this type of technology (Liu et al., 2019), the lack of consensus
concerning its level of importance (current and future) for the
hotel industry (Chen, 2011), makes the offer of hybrid services
the best strategy to be adopted by managers in the sector (Oh et
al., 2013).
Methodology
The results of this study were obtained through the application
of a survey between the 18th-20th of May 2020. A total of 325
responses were obtained through the technique called snowball.
In order to evaluate the relationship between “age”/“gender” and
the other variables, chi-square tests and Pearson coefficients
were elaborated by using Stata 15. The selection of the variables,
as well as the survey’s questions, were based on Kattara & El-Said
(2013) and Kim et al. (2011) studies.
Results
The results showed that, with the exception of one case, respondents preferred the use of self-service technologies in the hospitality sector. The main reasons indicated for the preference in
the use of self-service technologies were the perception that they
are faster (58%), safer (44%) and easier (43%). It was also found
that 93% of respondents considered useful to use self-service technologies in the hospitality sector. Another important aspect is
the fact that 95% of respondents would not change their answers
if they travelled to Dominican Republic. Pearson coefficients
indicate that there is only one association between self-service
technology use and gender (question 8), and that there are three
associations related to self-service technology and age (questions
1, 4 and 6). From question 8 results it is inferred that women
choose self-service technology mostly due to safety reasons
whilst men opt for it due to the its ease of use. Lastly, the use of
self-service technologies is higher in younger age groups.
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Conclusão
Os resultados obtidos indicaram que a utilização das self-service
technologies pode ser uma mais valia para os estabelecimentos
do setor, inclusive em países como a República Dominicana, pois
incide de forma positiva sobre a perceção dos potenciais clientes
em termos de agilidade, segurança e facilidade dos serviços oferecidos.

Conclusion
The results indicated that the use of self-service technologies can
be an asset for the hospitality industry, including in countries
such as the Dominican Republic, because it focuses positively on
the perception that potential customers have in terms of agility, safety and ease of offered services. Regarding the relationship
between the variables “age”/”gender” and the others, some relationships were found in terms of age, but not gender.
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Introdução
Na República Dominicana, o turismo balnear, inserido no Turismo de Lazer/Descanso, usufruto dos resorts localizados nas zonas
costeiras (Wallingre, 2017) e com mais do dobro (65%) de visitantes na última década (WDI, 2019), passa a ser um fator fundamental
para o desenvolvimento da economia do país. O cenário mundial, traduzido numa pandemia - Covid-19 - veio impactar negativamente este desenvolvimento, já que o sector registou uma queda abrupta relativamente a anos homólogos (Sánchez, 2020), levando
à necessidade de uma gestão eficaz deste novo paradigma. Desta forma, o estudo do impacte da pandemia na redução da procura
do turismo balnear é essencial para garantir a prosperidade do país. Este estudo propõe o destaque da consciencialização das novas
estratégias para o turismo da República Dominicana.
Revisão da literatura
O turismo balnear, costeiro de sol e mar traduz-se numa atividade turística ligada à recreação, entretenimento ou descanso em praias,
explorando e usando os seus recursos naturais (Miranda, 2017). Este tipo de turismo tem um grande peso na economia da República
Dominicana que, é uma ilha em desenvolvimento na região das Caraíbas com um rápido crescimento no setor do turismo ao longo
dos anos. (García et al., 2018)
Desde 2009, regista-se um crescente número de chegadas ao país (WDI, 2019). Atualmente este crescimento foi bastante afetado
pelo Covid-19, visto que as companhias aéreas e de turismo apontam grandes perdas, consequência das medidas de restrição de
circulação de pessoas, como o encerramento fronteiriço (Martin, 2020). Este estudo passa pela avaliação dos impactes da pandemia
na procura turística, mais concretamente no turismo balnear da República Dominicana, originados pelas ações acima mencionadas.
Resultados esperados
O estudo baseia-se numa revisão da literatura, alicerçada em autores de referência no setor turístico (Wallingre, 2016), do turismo
balnear (Gonçalves, 2001; Miranda, 2017), da economia (Neto, 2020) e de estudos realizados sobre pandemias (Martin, & Martin,
2020; Sanchéz, 2020). Através desta análise procura-se responder ao futuro do turismo e descobrir estratégias de adaptação a esta
realidade, focando-se na dependência turística de países periféricos (Cordero, 2003; Wallingre, 2016). Pelo relatório de 2020 - “The
social challenge in times of Covid-19” – da Comissão Económica para a América Latina e Caraíbas, das Nações Unidas, verifica-se
que estudar o Covid-19 no turismo é importante para compreender o impacte na economia da República Dominicana (NU, 2020),
sabendo que os principais mercados turísticos emissores são os E.U.A. e a Europa (Cordero, 2003), e que este ano (2020) o número
de turistas diminuirá devido à crise económica das companhias aéreas, das companhias turísticas e à restrição de movimentações
(Martin, 2020).
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Face ao atual contingente, propõe-se o desenvolvimento de novos estudos que consciencializem e promovam novas estratégias para
o turismo na República Dominicana com o objetivo de adaptar e ultrapassar a crise que o setor irá desempenhar face à atualidade.
Conclusão
A motivação desta pesquisa foi evidenciar o modo como o Covid-19 prejudica o turismo balnear na República Dominicana, o
aumento da pobreza e vulnerabilidade dos seus habitantes, devido à ausência de turistas. O nosso objetivo foi ressaltar como esta
pandemia afeta todos os países, principalmente os das Caraíbas e como devem ser tomadas medidas para proteger essa economia
e população fragilizada. Após a análise de artigos e execução da revisão da literatura dos autores mais relevantes, constata-se que o
conteúdo é limitado devido ao reduzido número de estudos existentes.
Entende-se que a relação que o Covid-19 tem na economia através do turismo e de como as empresas locais e internacionais devem
impedir a estagnação da economia nestes países em desenvolvimento através de investimentos, e o contínuo pagamento dos salários,
uma vez serem os principais financiadores e proprietários turísticos (NU, 2020)
O nosso estudo propõe um ponto de partida para investigações futuras sobre a temática abordada e que possibilita a elucidação das
entidades responsáveis pelos setores mencionados, pois depende de si toda uma comunidade em risco de pobreza extrema devido à
ausência de turistas pela diminuição da procura, devido à quebra da economia e restrição de mobilidade.
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Resumo
O objetivo desta pesquisa é desenvolver estratégias para ajudar
o Uruguai a enfrentar as dificuldades das atividades turísticas na
crise do COVID-19. O Uruguai fica na América do Sul, na fronteira com a Argentina e o Brasil, e recebe anualmente 2 milhões
de turistas, aproximadamente. O objetivo do projeto é atrair turistas tendo como prioridade a sua segurança e saúde, aplicando princípios sustentáveis. Decidiu-se aplicar este projeto em
Montevidéu, no Sistema Ferroviário Fray Bentos, cuja paisagem
industrial foi declarada como Património Cultural da Humanidade pela UNESCO. Com isso em mente, foi criado um projeto,
que consiste em reformar vagões abandonados, transformando-os em estabelecimentos hoteleiro como um resort. O objetivo
é aperfeiçoar a segurança e a higiene, proporcionando distância
social e espaço privado em cada carruagem que terá seu próprio
espaço de lazer reservado, como numa Villa. Este projeto será,
portanto, uma contribuição importante para a economia local
e permitirá que os turistas se alojem com segurança naquela região.
Palavras-Chave: Uruguay; COVID-19tourism; railway carriages; Fray Bentos.
Introdução
O presente estudo incide no desenvolvimento de um projeto
para mitigar os efeitos do COVID-19 no Uruguai. Foi realizada
uma investigação cujo objetivo é incentivar o turismo interno no
Uruguai, potenciando tipos de alojamentos inovadores. Consiste
na transformação de carruagens abandonadas em alojamentos
privados familiares, em Fray Bentos, Uruguai. O objetivo é manter a segurança e isolamento necessário. Para esse fim propõe-se
a renovação de carruagens de comboios abandonados e recuperá-los como uma villa, tendo a sua própria piscina e o seu espaço
privado.

Abstract
The purpose of this research is to develop strategies to help Uruguay to face the difficulties of tourist activities whilst coping with
COVID-19. Uruguay is in South America, bordering Argentina
and Brazil and it receives annually 2 million tourists, approximately. Our aim is to attract tourists bearing in mind their safety and
health, applying sustainable principles. It was decided to apply
this project in Montevideo, in the Fray Bentos Railway System,
whose industrial landscape has been declared part of Cultural
Heritage of Humanity by UNESCO. Having this in mind, it was
created a project, which consists of remodeling abandoned train
carriages, transforming it into a hotel establishment like a resort.
The goal is to enhance safety and hygiene, providing social distance and private space in each carriage that will have their own
reserved leisure space, such as in a villa. This project will, therefore, be an important contribution to the local economy and will
allow tourists to go on vacation safely.
Keywords: Uruguay; COVID-19tourism; railway carriages; Fray
Bentos
Introduction
The present study focuses on the development of a project to
mitigate the effects of COVID-19 in Uruguay. An investigation
was carried with the objective of encouraging domestic tourism
in Uruguay, promoting innovative types of accommodation. It
consists of transforming abandoned carriages into private family
accommodation in Fray Bentos, Uruguay. The goal is to maintain
the necessary security and isolation. For that purpose, we suggest
renovating abandoned train carriages and redesign it as a Villa,
having its own swimming pool and its private space.
Literature Review
According to Cintra (2020) the Covid-19 pandemic reached
South America later than the rest of the world. Macedo (2020)
claims that the Ministry of Public Health confirmed the first ca-

116

Revisão da Literatura
De acordo com Cintra (2020), a pandemia do Covid-19 chegou
mais tarde à América do Sul. Macedo (2020), afirma que o Ministério da Saúde Pública confirmou os primeiros casos no Uruguai a 13 de março. Elliott (2020), garante que esta pandemia tem
graves consequências económicas.
De acordo com West (2020), afetará o negócio de viagens em
todo o mundo. A incerteza da duração deste período faz com
que o setor turístico não tenha previsões para voltar à sua normalidade.
O Uruguai recebe, por ano, a quantidade de visitantes equivalente à sua população o que demonstra a importância do turismo para o país. Este setor encontra-se em 8º lugar da lista de
setores da economia que geram postos de trabalho. Os turistas
provenientes da Argentina, do Brasil e da América do Norte representam a maioria dos visitantes internacionais (Trotta, 2015).
Pérez (2016) declara que estes geram mais receita para o setor,
ainda que o turismo doméstico também desempenhe um papel
importante.
Brida, Lanzilotta & Risso (2008), afirmam que o Uruguai é um
país com muita segurança e que atrai turistas de classe alta e média. É conhecido pelas suas praias e pelas suas paisagens (Guterres, 2010). Existem muitas vantagens competitivas para oferecer
aos turistas: paz e tranquilidade, abundância de recursos naturais, distâncias acessíveis, estradas e trilhas, e uma população
acolhedora.
O turismo rural pode ser promovido no mercado doméstico,
pois é de interesse estratégico para os governos (Mackinnan,
Bentancur, Sánchez, 2009). Neste contexto, existem apartamentos individuais que podem ser utilizados para estadias de curta
ou longa duração, de acordo com Greenberg & Rogerson (2019).
Estes apartamentos oferecem acomodação independente que
consiste numa pequena cozinha totalmente equipada, sala de
estar e quartos. Existe conforto e privacidade, num ambiente caseiro, mas ao mesmo tempo são oferecidos serviços e instalações
de um hotel. Com isto, entende-se que os donos de um estabelecimento rural estão focados na segurança dos turistas (Calvente, 2000). Cannon (2016) considera que quando se está longe de
casa, o espaço, a privacidade e a liberdade de cozinhar poderá ser
a melhor parte de uma estadia confortável.
Numa época em que se procura distanciamento social para diminuir o risco de contágio com o vírus COVID-19, este tipo de
alojamento será uma solução ideal para fomentar com segurança
as viagens turísticas. O objetivo é reduzir a velocidade de propagação da doença ao restringir ao máximo contacto entre pessoas,
como recomendado pela Comissão Europeia em maio de 2020.
Neste estudo, foi identificado como um destino de interesse, a cidade de Fray Bentos, cujo Sistema Ferroviário foi declarado pela
UNESCO Património Cultural da Humanidade (Bonn, 2015).
No entanto, devido ao abandono do sistema ferroviário no século XX, este património está a sofrer uma degradação contínua
(Ferrari, 2012). O intuito consistirá em utilizar carruagens ferroviárias restauradas como alojamento individual, com espaços
privados para famílias, respeitando as normas de segurança e recuperando o património cultural da região.
Metodologia
A metodologia mais apropriada para este estudo foi uma entrevista exploratória. Neste caso, foi adotada uma abordagem qualitativa para perceber se o projeto seria bem implementado no
Uruguai devido à situação do Covid-19 e se deste modo, protegeria os hospedes. O entrevistado selecionado é coordenador
geral no ministério de turismo do Uruguai, e tem conhecimentos
específicos da região de Fray Bentos.

ses in Uruguay on March 13th. Elliott (2020) guarantees that this
pandemic has serious economic consequences.
According to West (2020), it will affect the travel business worldwide. The uncertainty of the duration of this period means that
the tourism sector does not have forecasts to return to normal.
Every year Uruguay receives the number of visitors equivalent to
its population, which demonstrates the importance of tourism
for the country. This sector is in 8th place in the list of sectors of
the economy that generate jobs. Tourists from Argentina, Brazil
and North America represent most international visitors (Trotta, 2015). Pérez (2016) declares that these tourists generate more
revenue for the sector although domestic tourism also plays an
important role.
Brida, Lanzilotta, & Risso (2008) state that Uruguay is a country
with a lot of security and that attracts high- and middle-class
tourists. It is known for its beaches and landscapes (Guterres,
2010).
There are many competitive advantages to offer tourists: peace
and tranquility, an abundance of natural resources, accessible
distances, roads and trails, and a welcoming population.
Rural tourism can be promoted in the domestic market as it is
of strategic interest to governments (Mackinnan, Bentancur &
Sánchez, 2009).
In this context, there are individual apartments that can be used
for short or long-term stays, according to Greenberg & Rogerson (2019). These apartments offer independent accommodation
consisting of a small, fully equipped kitchen, a living room and
bedrooms. There is comfort and privacy in a homely atmosphere,
but at the same time the services and facilities of a hotel are also
offered. By this, it is understood that the owners of a rural establishment are focused on the safety of tourists (Calvente, 2000).
Cannon (2016) considers that when away from home, space,
privacy and the freedom to cook can be the best part of a comfortable stay. At a time when social distance is sought to reduce
the risk of contagion with the COVID-19 virus, this type of accommodation will be an ideal solution to safely promote tourist
travel. The goal is to reduce the speed of spread of the disease by
restricting the maximum contact between people, as recommended by the European Commission in May 2020. In this study,
the city of Fray Bentos was identified as a destination of interest,
whose Railway System was declared by UNESCO as a Cultural
Heritage of Humanity (Bonn, 2015). However, due to the abandonment of the rail system in the 20th century, this heritage is
undergoing continuous degradation (Ferrari, 2012).
The intention will be to use restored railway carriages as individual accommodation, with private spaces for families, respecting safety standards and recovering the cultural heritage of the
region.
Methodology
The most appropriate methodology for this study was an exploratory interview. In this case, a qualitative approach was adopted to
understand if the project would be well implemented in Uruguay
due to the situation of Covid-19 and if this way, it would protect
the guests. The selected interviewee is the general coordinator at
the Uruguayan ministry of tourism and has specific knowledge
of the Fray Bentos region. A structured guide was followed, with
3 open, general questions about domestic and rural tourism, the
consequences of the pandemic, and about carriages as accommodation. The interview lasted approximately 15 minutes.
Results
The analysis of the interview made it possible to ascertain whether the project to build a hotel establishment built with old car-
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Foi seguido um guião estruturado, com 3 questões abertas, gerais, sobre o turismo interno e rural, consequências da pandemia, e sobre carruagens como alojamento. A duração da entrevista foi de aproximadamente 15 minutos.
Resultados
A análise da entrevista realizada permitiu averiguar se o projeto de construir um estabelecimento hoteleiro contruído com
carruagens antigas na região de Fray Bentos seria possível de se
realizar e se iria ter sucesso. Em relação ao aumento do turismo
interno no Uruguai, foi mencionado que:
“El turismo interno tiene un peso muy significativo en el sector
en todo Uruguay y especialmente en la región del (...) Fray Bentos.”
Afirmação que enfatiza a importância do turismo interno no
país, mas que coloca em evidência a instabilidade económica vivida atualmente. Também foi admitido que, no que diz respeito
ao turismo:
“... el turismo interno será la única demanda turística posible durante 2020 (hipotéticamente), existe mucha incertidumbre sobre
si habrá un aumento o un decrecimiento por razones de poder
adquisitivo de las familias.
Em relação ao potencial aumento da procura no turismo rural, o
entrevistado refere que:
“Uruguay tiene una densidad poblacional muy baja que hace que
no existan casos de aglomeraciones de turistas...”
O que, por seu lado, pode implicar que o turismo rural não seja
necessário para manter o distanciamento social.
Sobre a possibilidade de aproveitar carruagens restauradas de
comboios antigos para usar, como moradias privadas com espaço pessoal, o entrevistado afirma que:
“Existe en Fray Bentos justamente un emprendimiento incipiente similar a lo mencionado.”
Deverá ser salientado que o empreendimento mencionado tem
apenas um bar numa carruagem, sendo os quartos e demais
complexos construídos de forma tradicional.
Limitações
Devido à escassez de tempo, não foi possível uma investigação
mais profunda sobre diversas áreas. Uma área a desenvolver seria
o tipo de preparação necessária desta modalidade de alojamento,
que garantisse a segurança dos visitantes.
Seria necessário investigar que estratégias serão necessárias para
promover este tipo de alojamento, garantindo ao cliente a sua
segurança.
É também importante salientar a falta de referências bibliográficas para o tema em estudo no país.
Conclusão
Analisando a situação, é necessário fazer ajustes ao setor turístico
devido a pandemia. Dessa forma, é necessário a criação de novas
medidas para que o turista se sinta confiante e para estimular o
crescimento do sector.
A implementação da ideia apresentada será uma mais valia pois
deixa o turista seguro, uma vez que poderá desfrutar das normas
de segurança em vigor, num alojamento que se destaca pela originalidade.

-riages in the Fray Bentos region would be possible to be carried
out and whether it would be successful.
Regarding the increase in domestic tourism in Uruguay, it was
mentioned that:
“El turismo interno tiene un peso muy significativo en el sector en todo Uruguay y especialmente en la región del (...) Fray
Bentos.”
This statement emphasizes the importance of domestic tourism
in the country, but it highlights the economic instability experienced nowadays. It was also admitted that, with regard to tourism:
“... el turismo interno será la única demanda turística posible durante 2020 (hipotéticamente), existe mucha incertidumbre sobre
si habrá un aumento o un decrecimiento por razones de poder
adquisitivo de las familias.”
Regarding the potential increase in demand in rural tourism, the
interviewee says that:
“Uruguay tiene una densidad poblacional muy baja que hace
que no existan casos de aglomeraciones de turistas...”
This, in turn, may imply that rural tourism is not necessary to
maintain social distance.
Regarding the possibility of taking advantage of restored old
train carriages to use as private homes with personal space, the
interviewee states that:
“Existe en Fray Bentos justamente un emprendimiento incipiente similar a lo mencionado.”
It should be noted that this specific accommodation has only one
bar in a carriage, the rooms and other complexes being built in
a traditional way.
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Engenho.
Guterres, L. (2010). Turismo no Uruguai/Montevideo, imagens em construção. Brasil: Universidade de Caxias do Sul.
Macedo, Y. (2020). Covid-19: Situação dos infetados e mortos na América do Sul (Ano 2, Vol. 2, N.5). Brasil: Boletim de conjuntura.
Mackinnan, M.; Bentancur, A.; Sánchez, A. (2009). Rural tourism in Uruguay: a growing trend. Uruguai: Comuniica.
Peréz, M. (2016). Domestic tourism in Uruguay: a matrix approach. Uruguai: Universidade de la República.
Tourism and transport: Comission’s guidance on how to safely resume travel and reboot Europe’s tourism 2020 and beyond. In European Comission. (maio 2020). Acedido
no dia 18 maio de 2020. Em https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_854
Trotta, T. (2015). Uruguai em fotografia: um guia ilustrado para a sua viagem. Rio de Janeiro: Faculdades integradas Hélio Alonso.
West, E. (2020). Covid-19: Assessing the Catastrophe. Business Travel News.

Limitations
Due to the scarcity of time, a deeper investigation in several areas
was not possible. One area to develop would be the type of preparation required for this type of accommodation, which would
guarantee the safety of visitors.
It would be necessary to investigate what strategies will be needed to promote this type of accommodation, ensuring the customer’s safety. It is also important to highlight the lack of bibliographic references for the topic under study in the country.
Conclusion
By analyzing the situation, it is necessary to adjust the tourism
sector due to the pandemic. Thus, it is necessary to create new
measures to make tourists feel confident and to stimulate the
growth of the sector.
The implementation of the presented idea will be an asset as it
leaves the tourist safe, since he will be able to benefit from the
established safety rules, in an accommodation that stands out for
its originality.
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Resumo
Este projeto consiste no desenvolvimento de tecnologias de inovação no setor do turismo e hospitalidade no Peru. É um dos
países com mais diversificação do mundo e recebeu mais de 4
milhões de turistas em 2019. Infelizmente, é um dos países mais
afetados pela pandemia de COVID-19 na América do Sul.
O objetivo é aliviar o efeito da crise económica, incentivar que
os funcionários voltem ao trabalho e recuperar a confiança do
turista.
Palavras-Chave: COVID-19; segurança; turismo; economia.
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Abstract
This project consists on developing innovation technologies in
the tourism and hospitality industry in Peru. It is one of the most
diverse countries in the world and received more than 4 million
tourists in 2019. Unfortunately, is one of the most affected countries by the COVID-19 pandemic in South America. Our goal
is to ease the effect of the economic crisis, to make employees
comeback to work and regain the tourist’s confidence.
Keywords: COVID-19; safety; tourism; economy.

Introdução
O presente estudo tem como objetivo investigar possíveis modos
de mitigar o impacto do Covid-19 no Peru. Pretendem-se encontrar alternativas inovadoras que amenizem as consequências
que deixadas pelo vírus, visando reerguer o turismo peruano.
O projeto incide especificamente em duas abordagens: elaborar
pacotes turísticos com preços atraentes e promovê-lo na comunicação social e sites de turismo; e desenvolver tecnologias como
aplicações que possam fornecer informações úteis para turistas,
realidade aumentada e usar códigos QR como meio de pagamento em hotéis e serviços turísticos. A segurança dos turistas e de
todos os envolvidos no setor é a principal prioridade.

Introduction
The present investigation aims to present solutions to overcome
the impact of COVID-19 in the tourism sector. It intends to find
out which innovative technologies can mitigate the consequences that have been left by the virus, to rebuild Peruvian tourism
and to present ideas to boost consumer trust in the destination.
We will focus specifically on two approaches: to design tourist
packages with appealing prices and promote it on social media
and tourism websites; and to develop technology such as apps
that can provide useful information for tourists, augmented reality and to use QR codes as means of payment in hotels and touristic services. The safety of tourists and everyone involved in the
industry is our main priority with the purpose of ease the virus.

Revisão da Literatura
A tecnologia está cada vez mais presente nas nossas vidas e segundo Mónica & Neto (2019), a era digital provocou profundas mudanças nas relações de consumo. De acordo com Bento
(2020), a evolução tecnológica no setor de turismo é uma constante. Há cada vez mais ferramentas como inteligência artificial,
realidade virtual, big data e machine learning que estão presentes
nas estratégias digitais das principais empresas de turismo.
De acordo com Souza et al. (2014), é comum efetuar pesquisas
online, principalmente quando se trata de viagens, passeios, etc.
As empresas têm facilitado a possibilidade de personalização de
serviços turísticos através da internet, de acordo com suas características, necessidades e desejos. Batista, et al., (2017) também
afirmam que estes pacotes de viagem são os produtos da intermediação entre prestadores de serviços turísticos e os clientes,

Literature Review
Technology is increasingly present in our lives and according
to Monica & Neto (2019), the digital age has brought profound
changes in consumer relations.
According to Bento (2020), technological developments in the
tourism industry is a constant. There are more and more tools
such as artificial intelligence, virtual reality, big data, and machine learning that are present in the digital strategies of the main
tourism companies.
According to Souza et al. (2014), it is common for people to do
online research, especially when it comes to travel, tours, etc.
Tourists assemble their packages through the internet, according
to their characteristics, needs and desires. Batista, et al., 2017)
also claim that these travel packages are the products of intermediation between tourism service providers and customers, due to
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devido a preços e condições de pagamento mais atrativos e o facilitismo que existe em adquiri-los online. O recurso à Internet
intensifica-se, devido ao isolamento social e juntamente à pandemia, a audiência que as marcas conseguem atingir desse modo é
ainda mais alargada.
De acordo com website da agência Coruja Agency & Barros
(2020), o uso do Marketing Digital de maneira estratégica durante a época do Coronavírus é válido. Contudo, é indispensável reavaliar o posicionamento da marca, entender os canais em que os
seus clientes estão presentes e encontrar maneiras alternativas de
entregar experiencias únicas diante a situação atual do Covid-19.
O Peru é dos países mais ricos do mundo e segundo Smith
(2011), a economia do Peru tem características próprias muito
interessantes, em virtude das peculiaridades do meio geográfico, étnico e histórico do país. Esta economia, segundo Ferrero
(1960), é caracterizada pelo predomínio das atividades primárias
(agricultura e mineração), especialmente no que se refere à distribuição da população ativa.
Ferguson et al. (2020) afirma que, a pandemia do Covid-19 começou a gerar dados no Peru desde o dia 6 de março, quando
o primeiro caso foi relatado pelo governo. Desde então, saber
quanto tempo e quão infeciosa pode ser a pandemia tornou-se a
primeira prioridade no país. Posto isto, o site FireRescue1 afirma
que os trabalhadores da segurança pública são os responsáveis
pela linha da frente diante esta pandemia do Covid-19, como
por exemplo os: paramédicos, médicos, bombeiros e policiais.
Enquanto estes fazem a sua parte para a sociedade, as empresas multinacionais locais tem contribuído juntamente com novos produtos, conhecimentos técnicos e logísticos com o intuito
de amenizar a situação. Narvaez (2020), relata que o estado de
emergência devido ao COVID-19 evidencia a má administração
dos serviços públicos de saúde; a necessidade da coordenação
do Ministério da Saúde, juntamente com as muitas organizações
que compõem os serviços de saúde no Peru, bem como a organização da investigação e desenvolvimento de tecnologias, a legislação trabalhadora e o setor produtivo da organização nacional
precária.
Huang et al. (2020), referem que a contenção da epidemia irá ser
um teste decisivo para este precário sistema de saúde peruano, e
que o país se deveria preparar melhor.
O Peru destacou-se e traz à tona a “Marca Perú”, atraindo empresas de turismo e transnacionais de todo o mundo. Healey et
al. (1997) constata que a academia, o setor privado e o governo
estão a promover políticas e medidas sociais que nos permitem
retomar o caminho do crescimento económico numa nova realidade que já foi projetada numa recessão económica global, no
meio da crise do COVID-19.
Metodologia
Foi adotada uma abordagem qualitativa para explorar a viabilidade do projeto, de modo a perceber se terá viabilidade. Para
isso, foi entrevistado um especialista em Marketing Digital, doutorado na área e professor na Universidade Europeia. Foi a melhor opção devido ao seu amplo conhecimento da área.
Foi seguido um guião estruturado, com 4 perguntas de resposta
aberta, que se focaram essencialmente nas plataformas digitais
e na sua importância. A entrevista demorou aproximadamente
10 minutos.
Resultados obtidos
A análise da entrevista permitiu identificar exequibilidade do
projeto. O marketing digital será indispensável para reerguer o
turismo, contudo, segundo o entrevistado:

more attractive prices and payment terms and the facilitation
that exists in acquiring them online. The use of the Internet has
increased, due to the social isolation and the pandemic. Brands
are able to reach the audience more easily and widely.
The website of Coruja Agency & Barros (2020), states that the
use of Digital Marketing strategically during the Coronavirus era
is valid. However, it is essential to re-evaluate the brand positioning, understand the channels in which its customers are present
and find alternative ways to deliver unique experiences in the
current situation of Covid-19.
Peru is one of the richest countries in the world and according
to Smith (2011), Peru’s economy has interesting characteristics
of its own, due to the peculiarities of the country’s geographic,
ethnic and historical environment. This economy, according to
Ferrero (1960), is characterized by the predominance of primary
activities (agriculture and mining), especially regarding the distribution of the active population.
Ferguson et al. (2020), states that the Covid-19 pandemic began
to generate data in Peru since March 6, when the first case was
reported by the government. Since then, knowing how long and
how infectious the pandemic can be, has become the country’s
top priority. That said, the FireRescue1 website states that public security workers are responsible for the front line of this Covid-19 pandemic, such as: paramedics, doctors, firefighters and
police. While they are doing their part for society, local multinational companies have just contributed with new products, technical and logistical knowledge in order to alleviate the situation.
Narvaez (2020) reports that the state of emergency due to COVID-19 highlights the poor administration of public health services; the need for coordination by the Ministry of Health, together with the many organizations that make up health services
in Peru, as well as the organization of research and development
of technologies, labour legislation and the productive sector of
the precarious national organization. Huang et al. (2020), refer
that the containment of the epidemic will be a decisive test for
this precarious Peruvian health system and the country should
be more prepared. Peru stood out and brings the “Marca Perú”,
attracting tourism and transnational companies from all over the
world. Healey et al. (1997) notes that the academy, the private
sector and the government are promoting social policies and measures that allow us to resume the path of economic growth in a
new reality that has already been projected in a global economic
recession in the midst of the COVID-19 crisis.
Metodology
A qualitative approach was taken to explore the project viability.
For that, an expert in Universidade Europeia and majored teacher in Digital Marketing was interviewed. It was the best option
dew to his knowledge in the area.
A structured script was followed, with 4 open-ended questions
that essentially focused on digital platforms and their importance. The interview lasted approximately 10 minutes.
Results
The analysis of the interview allowed to identify the feasibility
of the project. Digital marketing will be indispensable to rebuild
tourism, however, according to the interviewee:
“there is a great deal of uncertainty and risk with covid-19... it’s in
process, very slow, of mitigation.”
It is possible to conduct market studies, evaluating consumer
behaviour in real time and improve the strategies used:
“it can be considered as a resource of the management of organizations to gain efficiency, reduce costs and value in the consumer
experience.”
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“existe uma grande incerteza e risco com o covid-19... está em
processo, muito lento, de mitigação”.
É possível a realização de estudos de mercado, avaliando o comportamento do consumidor em tempo real e aprimorar as estratégias utilizadas:
“podem ser consideradas como recurso da gestão das organizações para ganho de eficiência, redução de custos e valor na experiência do consumidor”.
Além disso, medidas como a realidade aumentada, que despertam no turista o desejo e os QR codes, com o intuito de promover
pacotes promocionais, podem ser considerados viáveis e oportunos na situação atual, mas, como mencionado pelo entrevistado,
devemos ter em consideração determinados fatores, nomeadamente:
“custo e tempo para que seja implementada a solução”.
Limitações
Durante a realização do projeto deparámo-nos com algumas dificuldades. A principal limitação que obtivemos foi a conciliação
do tempo, uma vez que foi necessário fazer pesquisas elaboradas
e diversificadas que ocuparam bastante tempo; houve também
a impossibilidade de realizar entrevistas presenciais, que teriam
dado a oportunidade de conhecer diversas opiniões de profissionais; por último, houve alguma dificuldade em encontrar informações sobre medidas de segurança no Peru.

In addition, measures such as augmented reality, which awaken
in the tourist the desire to try and QR codes in order to promote
promotional packages, may be considered viable and timely in
the current situation, but as mentioned by the interviewee we
must take into account certain issues like:
“cost and time for the solution to be implemented.”
Limitations
The main limitation was the lack of time to carry out in-depth
and methodical research. The impossibility of conducting face-to-face interviews, which would have enriched the project and
given the opportunity to get to know different opinions of professionals. Finally, there was some difficulty in finding information about security measures in Peru.
Conclusion
This project confirmed that the tourism sector should follow the
technological changes that are emerging and use them to fulfill
the wishes and expectations of tourists.
It was found that digital marketing, namely digital platforms,
are fundamental for the development and promotion of tourism
once the tourist feels safe online. Future and continuous studies
are recommended, since the digital world is constantly evolving,
and tourists’ preferences are always changing.

Conclusões
Este projeto explorou como a era digital tem vindo a alterar a
maneira como o ser humano vive e se relaciona, assim como as
relações de consumo. Para isto, o setor turístico deve acompanhar as mudanças tecnológicas que vão surgindo e utilizá-las
para satisfazer os turistas. Através de toda a pesquisa realizada,
constatamos que o marketing digital, nomeadamente as plataformas digitais, são fundamentais para o desenvolvimento e promoção do turismo, uma vez que o turista se sente mais seguro
online. Estudos futuros e contínuos são recomendados, uma vez
que o mundo digital está em constante evolução e as preferências
dos turistas também vão variando.
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Resumo
Dada a conjuntura mundial, devido ao surto do novo coronavírus (COVID-19), foi gerado um sentimento de desconfiança e
de falta de segurança nos turistas. Torna-se fundamental recriar
ligações credíveis entre os turistas e o setor turístico. O objetivo do estudo é explorar estratégias de construção de mensagens,
que gerem confiança, tendo por base o conceito da inteligência
emocional, para redirecionar o setor turístico, tendo em conta a
mudança de paradigma a que assistimos atualmente. Adotou-se
uma metodologia quantitativa. De acordo com os dados, as pessoas sentem-se mais seguras para experienciar um espaço/serviço se visualizarem as ações de higiene e segurança em formato
vídeo. Considera-se que a partir da geração de confiança, poder-se-á recriar ligações precisas e credíveis, para o renascimento do
turismo pós COVID-19.

Abstract
Due to the global situation and the outbreak of the new coronavirus (COVID-19), a feeling of distrust and lack of security among
tourists was created. It is essential to recreate credible bounds
between tourists and the tourism sector. Our goal is to explore message-building strategies that generate trust, based on the
concept of emotional intelligence, to redirect the tourism sector,
considering the paradigm shift we are currently witnessing. A
quantitative approach was adopted to assess precise strategies for
rebuilding confidence. According to the data, people feel safer to
be in a space or requesting a service if they can observe a good
level of hygiene and safety measures in a video format. We believe that, how creating a sense of trust, we will be able to recreate
precise and credible connections, for the revival of tourism after
COVID-19.

Palavras-Chave: Segurança; Confiança; Estratégias de Mensagem; Inteligência Emocional.

Keywords: security; confidence; message strategies; emotional
intelligence.

Introdução
Dada a conjuntura mundial, devido ao surto do novo coronavírus (COVID-19), foi gerado um sentimento de desconfiança e de
falta de segurança nos turistas. Torna-se fundamental recriar ligações credíveis entre os turistas e o setor turístico.
O objetivo do presente estudo passa por explorar estratégias de
construção de mensagens, que suscitem confiança, através do aspeto visual tendo por base o conceito da inteligência emocional.
O país escolhido para aplicar este projeto foi o Perú, uma vez que
é um destino de lazer, ou seja, é notável que a ligação entre cliente/turista e operador turístico se torne mais pessoal. A partir da
geração de confiança esperamos que se criem ligações precisas e
credíveis, para o renascimento do turismo pós COVID-19, mais
profissional, focado na satisfação do cliente.

Introduction
Given the global situation, due to the outbreak of the new coronavirus (COVID-19), a feeling of distrust and lack of security
among tourists was generated. It is essential to recreate credible
links between tourists and the tourism sector.
The present study aims to explore strategies for building messages, which generate confidence, through the visual aspect based
on the concept of emotional intelligence. The country chosen to
apply this project was Peru since it is a leisure destination, that is
remarkable that the connection between client/tourist and tour
operator becomes more personal. Based on the generation of
trust, we hope to create accurate and credible connections, for
the revival of post-COVID-19 tourism, more professional, focused on customer satisfaction.

Revisão de Literatura
Ashforth e Humphrey (1995) definem as emoções como uma
“parte integrante e indispensáveis à organização diária da vida”
(p.97). Questiona-se de que forma se pode associar a publicidade
e o marketing às emoções.
Daniel Goleman (2011), numa entrevista realizada, expressa a necessidade, não só de se trabalhar o QI (quociente da inteligência),
mas também a componente emocional QE (quociente emocional), resultando um equilíbrio entre as duas dado que, segundo
o autor, a inteligência emocional veio derrubar o mito referente à

Literature review
Literature Review
Ashforth and Humphrey (1995) define emotions as an “integral
and indispensable part of the daily organization of life” (p.97). It
is questioned how advertising and marketing can be associated
with emotions. Daniel Goleman (2011), in an interview, expressed the need not only to work on IQ (intelligence quotient) but
also the emotional component EQ (emotional quotient). Resulting in a balance between the two given that, according to the
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sobreposição da razão à emoção, considerando-se a emoção
como um instrumento crucial para lidar com o ser humano.
Segundo Bar-On (2005), até aos dias de hoje, as definições e descrições da inteligência emocional contêm algumas componentes
chave como: (1) a habilidade de perceber e relacionar com o próprio (sujeito) os sentimentos dos outros; (2) o poder de controlar
as emoções; (3) a capacidade de se adaptar aos problemas que lhe
são externos ou internos, arranjando soluções para os mesmos;
e (5) a importância de se saber gerar um impacto positivo e de
se auto motivar. Nas interações sociais, as emoções alimentam
funções comunicativas e sociais, além de conterem informações
sobre os pensamentos e intenções das pessoas (Lopes, Brackett,
Nezlek, Schütz & Salovey, 2004).
De acordo com o Instituto Brasileiro de Coaching (2019), quando
um indivíduo recebe uma informação, processa-a e transforma-a em aprendizagem, de forma a que esta lhe seja útil, formando
estratégias para tomar decisões. Quanto mais emoção contiver (a
informação), mais atenção irá gerar no individuo, motivando-o,
consequentemente, para a procura de conhecimento para a correta tomada de decisões.
A dimensão informativa da publicidade pode influenciar o consumidor através do conhecimento e aprendizagem, espoletando
as componentes internas (motivando) e externas (acto de compra). A dimensão persuasiva da publicidade acelera a influência
sobre o consumidor através das diferentes formas e mecanismos
de persuasão (Moderno, 2000).
A partir desta componente emocional, esperamos contribuir para
gerar esse sentimento de confiança no turista, tendo em conta que
é entendido como a chave para que as relações interpessoais sejam positivas em múltiplos contextos (Lewis & Weigert, 1985).

author, emotional intelligence has brought down the myth regarding the overlapping of reason with emotion, considering
emotion as a crucial tool to deal with human beings. According
to Bar-On (2005), the definitions and descriptions of emotional
intelligence contain some key components such as (1) the ability
to perceive and relate the feelings of others with the subject; (2)
the power to control emotions; (3) the ability to adapt to problems that are external or internal, finding solutions to them; and
(5) the importance of knowing how to generate a positive impact
and of motivating oneself;
In social interactions, emotions feed communicative and social
functions, in addition to containing information about people’s
thoughts and intentions (Lopes, Brackett, Nezlek, Schütz & Salovey, 2004).
According to the Brazilian Coaching Institute (2019), when an
individual receives information, it processes it and transforms
it into learning, so that it is useful, forming strategies to make
decisions. The more emotion it contains (the information), the
more attention it will generate in the individual, motivating him,
therefore, to seek knowledge for the correct decision making.
The informative dimension of advertising can influence the consumer through knowledge and learning, triggering the internal
(motivating) and external (buying act) components. The persuasive dimension of advertising accelerates the influence on the
consumer through the different forms and mechanisms of persuasion (Moderno, 2000).
From this emotional component, we hope to contribute to generating this feeling of confidence in the tourist, considering that
it is understood as the key for interpersonal relationships to be
positive in multiple contexts (Lewis & Weigert, 1985).

Metodologia
Foi adotada uma abordagem quantitativa para avaliar estratégias
precisas para a retoma da confiança. O questionário, aplicado
através do Google Forms, foi acompanhado por uma nota explicativa, não só de contextualização como também de garantia do
anonimato e da confidencialidade das respostas.
Um total de 88 participantes completaram o questionário. Relativamente ao género, 76,1% do género feminino e 23,9% do género
masculino. Trinta e seis tinha menos de 30 anos de idade, 25%
tinha entre 31 e 40 anos, 25% tinha entre 41 e 50 anos e 13,6%
tinha mais de 51 anos. No que diz ao país de origem, 95,5% é de
nacionalidade portuguesa.

Methodology
A quantitative approach was adopted to assess precise strategies
for rebuilding confidence. The survey applied through Google
Forms was followed by an explanatory note, not only for contextualization but also to guarantee the anonymity and confidentiality of the answers.
A total of 88 participants completed the survey. Regarding gender, 76.1% were female, and 23.9% were male. Thirty-six were
under 30 years old, 25% were between 31 and 40 years old, 25%
were between 41 and 50 years old, and 13.6% were over 51 years
old. Regarding the country of origin, 95.5% are Portuguese nationals.

Resultados
De acordo com os resultados obtidos, verificou-se que existe receio em praticar turismo (44,9% respondeu nível 3 numa escala
de 0 a 5). De acordo com a visualização das ações de higiene e
segurança, através de um descritivo e posteriormente, através de
um vídeo, conseguiu-se perceber que as pessoas se sentem mais
seguras para experienciar um espaço/serviço se visualizarem as
ações de higiene e segurança em formato vídeo. Em ambos os
casos as respostas mais frequentes foram de nível 4 (44,9% para o
vídeo e 42,7% para a imagem), por outro lado, em relação ao nível
5 (mais segurança), as percentagens sofreram alguma divergência, uma vez que o vídeo obteve 16,9% e o descritivo, 6,7%.
Segundo 93,3% dos inquiridos, o recurso a estratégias de comunicação que incluam vídeos e fotos de caráter emotivo, para a divulgação da atividade turística, aumenta a confiança.
Contudo, quando questionados sobre quando pensavam voltar a
viajar, a resposta generalizada foi “2021”, contando com 8 respostas, uma vez que esta questão era de resposta aberta.

Results
According to the results obtained, we found that people are still
afraid to practice tourism (44.9% answered level 3 on a scale of 0
to 5). According to the visualization of the hygiene and safety actions through a description and then through a video, it was possible to understand that people feel safer experiencing a service
if they have the knowledge of the hygiene and safety protocol by
video format. In both cases, the most frequent answers were level
4 (44.9% for video and 42.7% for image). Regarding level 5 (more
security), the percentages suffered some divergence since the video obtained 16.9% and the image 6.7%. According to 93.3% of
respondents, the use of communication strategies that include
emotional videos and photos, for the promotion of tourist activity, increases confidence.
However, when asked when they were thinking about traveling
again, the generalized answer was “2021”, with 8 answers. This
question was an open answer.
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Limitações
Assim que iniciámos a pesquisa sobre o tema, pareceu-nos que o
tema no contexto pós-covid podia ser explorado, até porque este
tipo de pesquisa era mais abordado noutras vertentes.
Uma vez que este tema ainda está numa fase embrionária no setor
turístico, prevê-se que seja um processo moroso de implementar
visto que irá depender, por um lado, da organização turística, e
por outro, do perfil do turista, pois, será ele que tem um maior
peso na decisão final, decisão esta que transcende a organização.
Conclusão
Com base neste projeto, é possível inferir que é um tema complexo, necessitando de muita pesquisa para ser implementado sendo, contudo, exequível, trazendo, quando implementado, várias
vantagens para o setor turístico.
É necessário valorizar mais o tema da confiança, pois este revela despertar no turista, um sentimento de confiança em relação
ao produto/serviço levando, consequentemente, à fidelização do
mesmo. Existe atualmente uma maior preocupação pela qualidade do produto/serviço e como este é prestado, tornando-se vantajoso trabalhar o conceito de confiança através do estímulo visual,
tendo em conta a situação pandémica atual.
Ao efetuar-se o questionário para avaliar as estratégias de comunicação para a retoma da confiança, constatou-se que um indivíduo valoriza o aspeto visual, entendendo esse aspeto como uma
vantagem para suscitar essa confiança.
Considera-se que, não só atualmente, mas futuramente, poderá
ser um tema interessante e fulcral para ser trabalhado a nível turístico.

Limitations
As soon as we started the research on the topic, it seemed that
in the post-COVID context still has a lot to explore because this
type of research was more approached in other topics.
Since this topic is still at an embryonic stage in the tourism sector, it is expected to be a lengthy process to implement since it
will depend in one hand on the tourist organization and on the
other hand on the profile of the tourist. It will be the tourist that
has a greater weight in the final decision, a decision that transcends the organization.
Conclusion
Based on this project, it is possible to conclude that it is a complex
topic, requiring a lot of research to be implemented, however, it
is doable. When implemented it will bring several advantages for
the tourism sector.
It is necessary to give more importance to the issue of trust, as it
reveals a feeling of trust to the tourist about the product/service,
leading, consequently, to their loyalty.
There is currently a greater concern for the quality of the product/service and how it is provided, making it advantageous to
work on the concept of trust through visual stimulation, considering the current pandemic situation.
When carrying out the survey to assess communication strategies for restoring confidence, it was found that an individual
value the visual aspect, understanding that as an advantage to
raise that confidence.
We think that not only now, but in the future, it could be an interesting and central subject to be worked on at the tourist level.
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Resumo
Com o planeta em emergência por consequência do Covid-19,
transmitir aos turistas confiança num destino torna-se um desafio. O Peru, pelas suas características culturais e sociais, pode
torna-se um destino privilegiado. O objetivo do presente estudo
passa por analisar a possibilidade de envolver as comunidades
locais e os visitantes através do conceito de couchsurfing de forma a proporcionar uma estadia segura e uma experiência cultural interessante. Os hosts, ao tentarem criar conforto e confiança,
garantindo a higiene dos seus espaços, podem diminuir o receio
de contágio entre ambos. Para a obtenção de dados e para explorar se os turistas são atraídos por este conceito, utilizou-se uma
metodologia quantitativa, através da realização de um questionário. Verificou-se que 97,6%, está interessada em visitar o Perú.
Em relação ao conhecimento do conceito de couchsurfing, 53%
conhecia e 47% desconhecia. Grande parte (75%) está interessada em experienciar este conceito na sua próxima viagem, inclusive no Peru (72%). Espera-se dar um contributo para o desenvolvimento da atividade turística do Peru e incentivar uma relação
profícua entre as duas comunidades.
Palavras-Chave: Peru; covid- 19; couchsurfing; turismo
Introdução
Num mundo cada vez mais digital, e tendo em consideração que
se trata do setor do turismo, as pessoas necessitam de se sentirem confiantes e seguras para viajar perante esta nova realidade.
É da partilha desta perspetiva que parte este projeto. A necessidade da procura por novas experiências leva tanto a população local quanto os visitantes a uma nova vivência. É através do
couchsurfing, uma forma alternativa de hospedagem, que se fixa
o nosso objetivo. Visa igualmente compreender quais as principais motivações que levam os viajantes a experienciar este tipo
de hospedagem, em especial no Peru. A metodologia utilizada
foi a pesquisa em artigos científicos assim como uma abordagem
quantitativa para avaliar as opiniões da população a este conceito
de couchsurfing. Este conceito, apesar de apresentar ainda alguns
problemas, demonstra grande potencial com possibilidade de
atrair uma grande variedade de turistas, não visando, portanto,
o enriquecimento de bens financeiros ou materiais, mas sim a
criação de valor social, crescimento pessoal e emocional.

Abstract
Due to the outbreak of Covid-19 pandemic, maintaining tourists’ confidence regarding a destination becomes a challenge.
Peru, due to its cultural and social characteristics, might become
a privileged destination. The aim of this study is to analyze the
possibility of involving local communities from Peru and Portugal visitors through the concept of couchsurfing to provide a
safe stay as well as an interesting cultural experience. The hosts,
while trying to create comfort, trust and promising the hygiene
of their spaces, can reduce the fear of contagion between both
parties. In order to obtain data, a quantitative methodology was
used, through the implementation of a questionnaire that will
allow verifying whether tourists are attracted by this concept or
not. It was found that 97.6% of the people are interested in visiting Peru. Regarding the knowledge of the Couchsurfing concept, 53% knew about this and 47% did not. Most of the respondents (75%) are interested in experiencing this concept on their
next trip, including in Peru (72%). It is expected a contribution
on our behalf to the development of Peru’s tourist activity and,
therefore, encouraging a fruitful relationship between these two
communities.
Keywords: Peru; Covid-19; Couchsurfing; Tourism
Introduction
In a digitally increasing world, and in the tourism sector, people
need to feel confident and safe to travel, regarding this new reality. Through couchsurfing, an alternative form of accommodation, we aim to understand whether travelers would experience
this type of accommodation in Peru. The methodology used was
the research in scientific articles as well as a quantitative approach to assess the opinions of the population, regarding this concept. Such concept, despite presenting some problems, shows
great potential to attract a wide variety of tourists, not aiming
to enrich financial or material goods, but to create social value,
personal and emotional growth.
Literature Review
Adequate planning guarantees a balance between natural and
monetary needs (Sogar, 1995). The beaches in the south of Lima,
during the summer, present strong affluence, which can indicate
a lack of tourist attractions (Oscar, 2003). This fact implies greater massification, which is worrying in the face of the COVID-19
virus. This pandemic has placed Health Security as a priority,
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Revisão de literatura
Nos últimos 40 anos o turismo tem vindo a tornar-se uma das
atividades económicas mais importantes existindo cada vez mais
uma preocupação com o ambiente (Gurría, 1998). Para atingir o
sucesso, é necessário um bom planeamento que garanta o equilíbrio entre as necessidades naturais e monetárias (Sogar, 1995).
Como é esperado, as praias do Sul de Lima, durante o verão,
apresentam uma forte afluência, o que pode indiciar falta de atrações turísticas nas restantes regiões da cidade (Oscar, 2003). Este
facto implica uma maior massificação e aglomeração de pessoas,
o que face ao vírus COVID-19 é preocupante.
Esta pandemia veio colocar a segurança sanitária como prioridade provocando uma maior preocupação nas populações em
geral, em especial nas mais vulneráveis. Desta maneira, “é preciso, desenhar planos e projetos de contingência e, naturalmente,
estar preparado para a reemergência de problemas velhos, mas
também, para a ocorrência de novos” (Cardoso et al, 2020, p.
4), porque, como se sabe, depois desta pandemia será difícil voltar ao normal. A América do Sul foi avaliada pela Organização
Mundial da Saúde como um dos países com menos capacidade
de erradicar esta doença apresentando inúmeras fragilidades,
como o fraco grau de escolaridade, pobreza e o seu fraco sistema
nacional de saúde. Perante os números tanto de infetados como
de mortos, Macedo (2020) conclui que é necessário manter o isolamento social para que o nível de contaminação comunitária
seja reduzido.
Em relação ao projeto, baseado no conceito couchsurfing, tentaremos transmitir confiança e segurança à saúde, que é o mais
importante neste momento. De acordo com Fabres et al. (2017),
o Couchsurfing consiste num serviço de hospedagem suportada
por uma plataforma online onde a população local disponibiliza
aos turistas as suas casas sem qualquer tipo de custos, tornando
assim a experiência de ambos mais enriquecedora. Pearce (1989)
e Hamari et al. (2015) concordam que este conceito permite que
os turistas conheçam a essência de uma nova cultura e os hosts
dão a conhecer os seus costumes, enriquecendo, assim, as conexões humanas. Contrariamente ao que se poderia esperar, este
tipo de turista não pretende ter uma viagem solitária, pelo contrário, tem sempre o objetivo de criar relações e futuras amizades com pessoas de todo o mundo (Zaki, 2015). Para Botsman
e Rogers (2011), este conceito não passa apenas pela partilha de
serviços essenciais ao turista, mas também deve ser considerada
como uma ferramenta de sustentabilidade, preservando a autenticidade, a identidade e o estilo de vida dos residentes.
Metodologia
Para a elaboração deste projeto, foram utilizados documentos
oficiais de especialistas no setor, como também adotada uma
abordagem quantitativa para avaliar as opiniões da população
em relação ao conceito de couchsurfing, de forma a elaborar um
projeto que vá ao encontro das necessidades dos turistas. Os dados foram recolhidos a partir de uma amostragem de conveniência através de um questionário, aplicado via online. O questionário, constituído por 14 questões, foi acompanhado por uma nota
explicativa, não só de contextualização como também de garantia do anonimato e da confidencialidade das respostas. As questões foram de escolha opcional às quais se respondia sim ou não,
e duas questões permitiam uma resposta aberta, relativamente
aos receios em viajar no contexto COVID. Das 94 respostas obtidas, 60% pertenciam ao sexo feminino e 40% ao sexo masculino.
Com idades compreendidas entre menores de 18 até aos 60 anos,
verificou-se uma grande incisão no grupo compreendido entre
19 e 25 anos (52.1%), na sua maioria residentes na área metropolitana de lisboa com 59%, seguido da região centro com 28%.

causing concern among populations, especially the most vulnerable ones. In this way, “it is necessary to design contingency
plans and projects and, of course, to be prepared for the reemergence of old problems, but also for the occurrence of new ones”
(Cardoso et al, 2020, p. 4).
South America was evaluated by the World Health Organization
(2020) as a low capacity continent in terms of disease control,
carrying numerous weaknesses, such as poor education, poverty, and poor sanitation. Given the numbers of infected and dead
people, Macedo (2020) concludes that it is necessary to maintain
social isolation so that the level of contamination reduces.
Regarding the project based on the couchsurfing concept, we
will try to transmit confidence and health security, which is the
most important thing at this moment. According to Fabres et al.
(2017), couchsurfing is a hosting service supported by an online
platform where the local population makes their homes available
to tourists free of charge, thus making the experience of both
more enriching. For Pearce (1989) and for Hamari et al. (2015),
it is agreed that this concept allows tourists to get to know the essence of a new culture and the hosts make their customs known.
Contrary to what might be expected, this type of tourist aims
to create new relationships and future friendships with people
from all over the world (Zaki, 2015). For Botsman and Rogers,
(2011), this concept is not only about sharing essential services
for tourists, but also should be considered as a sustainability tool,
preserving the authenticity, identity, and lifestyle of residents.
Methodology
For the elaboration of this project, official documents were used,
as well as a quantitative approach was adopted to evaluate the
opinions of the population in this concept, to elaborate a project
that meets the needs of tourists. The data was collected from a
convenience sampling through a questionnaire, applied online.
The questionnaire, consisting of 14 questions, was accompanied
by an explanatory note, not only for contextualization but also for
guaranteeing the anonymity and confidentiality of the answers.
The responses were of an optional choice to which they answered
yes or no, and two open-ended questions regarding fears of traveling in the COVID context. Of the 94 responses obtained, 60%
were female and 40% male. With ages from 18 to 60 years old,
there was a large incision in the group between 19 and 25 years
old of 52.1%, mostly residing in the metropolitan area of Lisbon
with 59%, followed by the central region with 28%.
Results
According to the data obtained, around 90% of respondents never visited Peru. Of these, 97.6% would be interested in doing
so. Given the applied concept, it was necessary to understand
if couchsurfing was familiar and the answers obtained were divided between those who knew (53%), and those who did not
(47%), and about 75% are interested in experiencing this concept
on your next trip, including, in Peru with 72%. Sixteen percent
did not put Peru as the first option and are justified by the lack
of security and also by the poor means of health. In reference
to this study, respondents pointed out as a major constraint the
preference for hotel units, the connection of this concept to a
younger audience, and also the possibility of contagion by the
COVID-19 virus.
Limitations
Nowadays, COVID-19 is completely unknown, when carrying
out this project, it became difficult to obtain information that
was reliable and that would allow us to complete the development of this study.
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Resultados
De acordo com os dados obtidos, a maioria dos inquiridos, cerca
de 90%, nunca visitou o Peru. No entanto, 97,6% estaria interessada em visitar este país. Dado o conceito aplicado, foi extremamente necessário entender se o couchsurfing lhes era familiar e
as respostas obtidas dividiram-se entre as que conheciam, 53%,
e as que desconheciam, 47%, sendo que, grande parte está interessada em experienciar este conceito na sua próxima viagem
(75%), inclusive, no Peru (72%). Para os respondentes que não
colocaram o destino Peru como primeira opção, 16%, justificam-se pela falta de segurança e também pelos fracos meios de
saúde. Perante este estudo, os inquiridos apontaram como maior
condicionante a preferência por unidades hoteleiras, pela ligação
deste conceito a um público mais jovem e ainda à possibilidade
de contágio pelo vírus COVID-19.
Limitações
Atualmente, o COVID-19 é completamente desconhecido, pelo
que, ao realizar este projeto, tornou-se difícil obter informações
confiáveis e que nos permitissem concluir o desenvolvimento
deste estudo. Revelado o desconforto por parte dos inquiridos
para visitar este país, torna-se difícil determinar se este conceito será um sucesso no destino, pois observa-se que as pessoas
mostram insegurança e procuram um maior conforto o que, atualmente, não lhes é transmitido em nenhum lugar. Verificando
que o maior receio dos inquiridos é a falta de segurança sanitária,
este fator deveria ser melhorado e aprofundado ao nível da divulgação de forma a possibilitar uma perceção de segurança por
parte dos potenciais visitantes. Tendo-se revelado o desconforto,
por parte dos entrevistados, em visitar este país, torna-se difícil
determinar se esse conceito será um sucesso no destino, pois os
entrevistados demonstram insegurança e procuram conforto,
que, atualmente, não lhes é transmitido em qualquer lugar.
Conclusão
Na atual situação vivida em todo o mundo, assume-se que novas
estratégias devam estar presentes, para que, de forma gradual,
todo o setor do turismo se estabilize novamente. Seria pertinente
que os agentes governamentais do Peru divulgassem as condições oferecidas aos turistas, como a higienização, a segurança
sanitária e o sistema de saúde. No entanto, os inquiridos, em geral, têm curiosidade em conhecer e explorar este destino através
do couchsurfing. Desta forma, a ideia principal é, não só dar a
conhecer aos turistas a cultura peruana, mas também dar à população local, a possibilidade de conhecerem outras culturas sem
gastos financeiros, transmitindo aos turistas a maior segurança
possível. Conclui-se que este projeto seria bastante enriquecedor
para o Peru e que gradualmente trará o setor de volta ao normal.

Having revealed the discomfort on the part of the respondents to
visit this country, it becomes difficult to determine whether this
concept will be a success at the destination, as the respondents
show insecurity and seek comfort, which, currently, is not transmitted to them anywhere.
Conclusion
In the current situation, experienced throughout the world, it is
assumed that new strategies must be present, so that, gradually,
the entire tourism sector will stabilize again. It would be pertinent for government officials in Peru to disclose the conditions
offered to tourists, such as hygiene, health security, and the health system. However, respondents in general are curious to know
this destination through couchsurfing. The main idea is not only
to make Peruvian culture known to tourists but also to give the
local population the chance to get to know other cultures, giving
tourists more security. It is concluded that this project would be
quite enriching for Peru and that it will gradually bring the sector
back to normal.
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Resumo
O Covid-19 está a desafiar a hotelaria, forçando-a a ser reajustada. Este estudo apresenta como objetivos principais a promoção
do turismo independente e doméstico, aliando a sustentabilidade e a integração da comunidade local. Como resultado, nasce o
“risk-free contact package”, uma road trip inovadora que incorpora um kit de proteção individual. Diferente das outras ofertas
similares no mercado, esta proposta conta com veículos amigos
do ambiente ou autocaravanas, e apoia-se numa aplicação que
inclui a rota e permite a comunicação em tempo real com os
locais. Esta ideia será implementada na Islândia, um dos países
menos afetados pela pandemia e com uma boa rede de estradas.
A metodologia a aplicar passará pela leitura de literatura especializada em turismo independente e por um questionário aplicado
a potenciais clientes, locais e estrangeiros, esperando entender se
estes adeririam a este tipo de produto. A solução não é baixar os
braços, mas reinventar o turismo.

Abstract
Covid-19 is defying hospitality, forcing it to be readjusted. This
study presents as main objectives the promotion of independent
and domestic tourism, combining sustainability and integration
of the local community. As a result, the risk-free contact package is born, an innovative road trip incorporating an individual protection kit. Differently from other similar offers on the
market, this one relies in environmentally friendly vehicles or in
motorhomes, is guided through an application that includes the
route and allows real-time communication with locals. This idea
will be implemented in Iceland, one of the countries less affected by the pandemic and with a good road network. The methodology to be used will be specialized literature on independent
tourism and a survey applied to possible costumers, locals and
foreigners, expecting to understand if they would adhere to this
kind of product. The solution is not to lower our arms, but to
reinvent tourism.

Palavras-Chave: Turismo independente, sustentabilidade, comunidade local, aplicação, Islândia

Keywords: Independent tourism, sustainability, local community, application, Iceland

Introdução
Ansiedade e medo são algumas das emoções que os viajantes podem sentir antes de a viagem começar, e hoje em dia cada vez
mais sentidos como consequência da pandemia. Com o “risk-free contact package”, o turista já não tem necessidade de se
preocupar. A Islândia não foi escolhida ao acaso, graças à forma
como os islandeses lidam com os problemas, expressado na sua
filosofia “þetta reddast” ou “vai tudo correr bem”. Independência,
segurança e tecnologia são as palavras que definem o nosso projeto. Durante a viagem, os turistas têm autonomia para escolher
o itinerário mais desejado, devido ao uso da autocaravana e do
carro. Simultaneamente, a viagem torna-se mais segura e com
menor possibilidade de transmissão do vírus, já que os veículos
possuem um kit que inclui máscaras, luvas e desinfetante. Além
disso, a rota evita locais onde existe um grande fluxo turístico e
um elevado contacto entre pessoas. Por último, mas não menos
importante, uma aplicação móvel faculta ao turista informação
sobre os restaurantes mais seguros, sobre estacionamento e ainda
o sobre sítios únicos com a assistência em tempo real de residentes próximos, que conhecem a história de cada recanto. E porque

Introduction
Anxiety and fear are some of the emotions that travelers may feel
before the journey begins, and nowadays these are increasingly
felt because of the pandemic. With the risk-free contact package
there is no need to worry. Iceland wasn’t randomly pick, thanks
to the way Icelanders deal with problems, expressed in their philosophy “þetta reddast” or “it will all work okay”.
Independency, safety and technology are the words that define
our project. During the trip, tourists have independence to choose the most desired itinerary, by virtue of the motorhome and
car. Simultaneously, the travel becomes safer and with less virus
transmission since the vehicles have a kit including masks, gloves
and disinfectant. Moreover, the route avoids places where there is
a large number of tourist flow and with high people contact. Last
but not least, a mobile app that tells you the safest restaurants,
where you can park your vehicle and even guides you to unique
places with real-time assistance from the nearby residents, which
know the history of every corner. In such way our actions compromise environment, as a manner to preserve it the cars will be
electric.
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a ação humana tende a pôr em risco o ambiente, propomos que
os nossos carros sejam elétricos. Fomos capazes de idealizar um
perfil de consumidor onde prevalece o espírito jovem e livre,
detalhado nos resultados esperados. Pretendemos que o nosso
cliente se sinta confiante para agarrar a oportunidade que a nossa
proposta configura.
Revisão da Literatura
A Islândia é um caso de sucesso na luta contra o Covid-19. Devido aos extensivos testes e programas de rastreio executados, o
país tem esta pandemia sob controle. Uma das razões que o tornou possível é a sua diminuta população (Brown, 2020). De acordo com o Governo da Islândia (2020), os turistas são bem-vindos
a desfrutar de uma estadia agradável, mesmo atualmente. “Puro,
Natural, Intocado” – este slogan identifica o tipo de turismo que
atrai visitantes estrangeiros a este país, sobretudo para explorar
áreas naturais e apreciar paisagens como montanhas, glaciares e
vulcões (Sæþórsdóttir, 2010). A comunidade local, que vive em
zonas turísticas, é parte crucial da indústria do turismo. Sem o
seu apoio, provavelmente fracassa (Scholtz & Slabbert, 2018). A
aceitação por meio das comunidades contribui para um desenvolvimento turístico sustentável. Adicionalmente, estas promovem os produtos do destino e formam imagens turísticas (Sutresna et al., 2019). Quando os turistas têm uma relação próxima
com os locais, sentem-se envolvidos numa determinada cultura
(Sutresna et al., 2019). Por exemplo, os residentes na Islândia
sentem-se úteis, hospitaleiros e satisfeitos enquanto comunicam
com os turistas, visto que apreciam o interesse destes pela sua
cidade (Helgadóttir et al., 2019). Mediante o paradigma atual, a
melhor opção parece ser a viagem independente, já que o contacto com outras pessoas é reduzido. Os viajantes que praticam
esta viagem são flexíveis e têm mais liberdade na organização dos
seus itinerários, por isso não adquirem pacotes nem tours (Hyde
& Lawson, 2003).
O planeamento da viagem pode ser completamente espontâneo
– este tipo de atitude é chamada “serendipity”, a mais praticada
por estes novos turistas com o auxílio de tecnologias recentes
(Huang et al., 2014; Stanciulescu et al., 2011). Ainda, estes viajantes são movidos pela curiosidade de conhecer novos lugares
distantes das multidões e, por isso, necessitam de alta mobilidade (Hyde & Lawson, 2003). Por conseguinte, preferem usar veículos pessoais (Butler & Hannam, 2012). Na Islândia, a maioria
dos veraneantes usam jipes para conhecer esta ilha (Huijbens
& Benediktsson, 2007). O número global de viagens realizadas
em carros privados gera altos níveis de danos ambientais e na
saúde humana, resultantes da poluição (Böhler et al., 2006; EEA,
2016). Para inverter esta situação, é necessário recorrer a estratégias mais sustentáveis, como os veículos elétricos (Fyall et al.,
2016; EEA, 2016). Muitos países da UE têm implantado medidas
e incentivos para promover a utilização de veículos com baixas
emissões: a Islândia é um deles (EEA, 2016).
“Cultura, autenticidade, experiências” serão as tendências do
turismo (Vintean, 2019). As novas tecnologias não podem ser
deixadas de lado, ao passo que estão cada vez mais presentes na
atualidade. A adoção das aplicações móveis como maneira de
atrair e melhorar as experiências dos consumidores é uma realidade a manter (Kuo et al., 2019). Em média, cada turista usa
10-12 aplicações durante o planeamento e a sua estadia, o que a
literatura justifica pela sua facilidade de uso e utilidade (Magano
& Cunha 2019; Kuo et al., 2019).
Metodologia
Devido à dificuldade de compreender “o quê” e “porquê” o público tem determinada opinião, é essencial aplicar ambos os méto-

We were able to idealize a consumer profile where the young and
free spirit prevails, detailed in the expected results. Feel confident to take this chance!
Literature Review
Iceland is a successful case in the fight against Covid-19. Due to
the extensive testing and tracking programs implemented, the
country has this pandemic under control. One of the reasons
that made it possible is their small population (Brown, 2020).
According to the Government of Iceland (2020), tourists are welcome to have a pleasant stay even currently. “Pure, Natural, Unspoiled” – this slogan identifies the type of tourism that attracts
foreign visitors, whose main motivation is to travel to natural
areas and appreciate landscapes like mountains, glaciers and volcanoes (Sæþórsdóttir, 2010). The local community living in touristic areas is a crucial part of the tourism industry. Without their
support, it probably fails (Scholtz & Slabbert, 2018). Communities acceptance contribute to a sustainable tourism development.
Additionally, it promotes destination products and form tourism
images (Sutresna et al., 2019). When tourists have a familiar relation with locals, they feel involved in that particular culture
(Sutresna et al., 2019). For instance, Iceland residents felt helpful,
hospitable and positive while communicate with tourists, once
they appreciate the interest in their hometown (Helgadóttir et al.,
2019). Given the current paradigm, the best option seems to be
the independent travel, owing to contact with other people being
diminutive. The travelers who practice this trip are flexible and
have more freedom in arranging their itineraries, so they don’t
purchase packages and tours (Hyde & Lawson, 2003).
The planning of the trip can be completely spontaneous – this
kind of behavior is called serendipity and is most widely used
by these new tourists for the aid of recent technologies (Huang
et al., 2014; Stanciulescu et al., 2011). Besides, these travelers are
moved for the curiosity to explore new places far away from the
crowd, so they need a high mobility (Hyde & Lawson, 2003).
Therefore, they prefer to use personal vehicles (Butler & Hannam, 2012). In Iceland, most of the vacationers uses jeeps to get
to know this isle (Huijbens & Benediktsson, 2007).
The overall number of trips realized in private cars provides high
levels of pollution damages in the environment and at the human
health (Böhler et al., 2006; EEA, 2016). In order to reverse this
situation, it’s necessary to resort to more sustainable strategies
such as electric vehicles (Fyall et al., 2016; EEA, 2016). Many
countries in EU have been implementing measures and incentives to promote the use of low-emission vehicles, one of them is
Iceland (EEA, 2016).
“Culture, authenticity, experiences” will be the tourism trends
(Vintean, 2019). New technologies cannot be left out, as they are
increasingly present today. The adoption of mobile applications
as a way to attract and improve consumer experiences is a reality to maintain (Kuo et al., 2019). On average, each tourist uses
10-12 applications in the planning and livingness of the trip, the
two purposes that they perceived are ease of use and usefulness
(Magano & Cunha 2019; Kuo et al., 2019).
Methodology
Attributable to the difficulty of understanding “what” and “why”
the audience has a certain opinion, it is essential to apply both
quantitative and qualitative methods. In our case, we pretend to
appeal the attention of the European travelers with driving license, implementing a questionnaire about the risk-free contact
package, where it will be applied a stratified sampling. The survey
will be divided in two main sections, the first one includes socio-demographic elements.
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dos quantitativos e qualitativos. No nosso caso, pretendemos
chamar a atenção dos viajantes europeus com carta de condução,
implementando um questionário relativo ao “risk-free contact
package”, onde se aplicará uma amostra estratificada. O questionário estará dividido em duas partes: a primeira com elementos
sociodemográficos e a segunda relacionada com o turismo independente e com a possibilidade de aceitação do nosso projeto no
mercado, no sentido de aferir se as pessoas estariam interessadas
em experiências interativas e dinâmicas, bem como se percecionam a utilidade das aplicações nas viagens. O questionário estará disponível nas redes sociais e a sua análise será efetuada pelo
programa Sphinx Survey.
Resultados esperados
Nos questionários a aplicar, esperamos obter a aprovação da
maioria dos inquiridos, não apenas dos turistas independentes,
mas também de pessoas que geralmente não o praticam ou não
têm conhecimento do mesmo. Os mais jovens deverão ser os que
melhor aderem, porque estão sempre atentos aos avanços tecnológicos, incluindo ao uso de aplicações móveis, e têm uma maior
consciência ambiental. Além disso, esperamos que os casais e as
famílias compostas por uma criança estejam especialmente interessados neste tipo de turismo. Vindos de qualquer parte do
mundo ou residentes – turismo doméstico, com licenciatura e
um salário médio-alto, tendo em conta o alto nível de vida na
Islândia, são algumas das características que definem o possível
público-alvo. Estas suposições são baseadas na revisão da literatura e no nosso conhecimento.
Limitações
Ao longo do desenvolvimento da nossa ideia, deparámo-nos
com alguns obstáculos. Fundamentalmente, o aparecimento
do Covid-19 pode resultar num comportamento incerto ou até
numa resposta negativa por parte das comunidades locais. Não
obstante esta situação, os meios de transporte utilizados nesta
viagem comprometerão a sustentabilidade do projeto. Por um
lado, não existem autocaravanas elétricas e, por outro lado, não
conhecemos as condições de apoio a veículos elétricos que a Islândia apresenta. Finalmente, a implementação de questionários
a apenas viajantes europeus pode ser inconclusivo e ser necessária uma expansão da amostra.
Conclusão
O propósito da presente ideia é captar turistas para um país com
condições para os acolher. Após o isolamento social, as pessoas
estão desejosas de poder usufruir de algum tempo livre de qualidade fora da sua área de residência. No entanto, por estar omnipresente no seu pensamento a noção de que correm um perigo
acrescido ao viajarem, os potenciais turistas podem temer que a
experiência turística seja extremamente afetada, não valendo a
pena arriscar. É importante nesta altura ganhar a confiança dos
consumidores e fazê-los acreditar no produto. Depois de estudar
alguns conceitos relevantes na revisão da literatura e os resultados esperados, acreditamos que o “risk-free contact package”
pode ser concretizado, tanto na Islândia como em países com
valências equivalentes, desafiando jovens condutores.

The second one is related with independent tourism and the expectable market acceptance regarding our project, whether people would be interested in interactive and dynamic experiences.
For example, if they perceive the utility of apps in trips. The questionnaire will be available in social networks and its analysis will
be done through the program Sphinx Survey.
Expected results
In the surveys to apply, we expect to obtain the approval of the
most of the respondents, not only from independent tourists,
but also from people who generally do not practice it or are
not aware of this. The youngest people should be the ones who
adhere better because they are always attentive to technological
advances, including the usage of mobile apps and have more environmental awareness. As well, we expect couples and families
composed of a child to be especially predisposed in this type of
tourism. Coming from any part of the world or residents - domestic tourism, with a degree level and also with medium-high
salary, considering the high living standards in Iceland, are some
of the characteristics that will define our possible target. These
suppositions are based on the literature review and in our understanding.
Limitations
Throughout the development of our idea, we faced with some
obstacles. Fundamentally, the tourism since the appearance of
Covid-19 can result in an uncertain behavior or even in a negative response on local communities. Despite of this situation, the
modes of transport used in this road trip will compromise the
sustainability of the project. On the one hand, electric motorhomes don’t exist and, on the other, we don’t know the support conditions for electric vehicles that Iceland presents. Ultimately, the
implementation of the surveys only to European travelers can
be inconclusive and an extension of the sample may be needed.
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Helgadóttir, G, Einarsdóttir, A. V., Burns, G. L., Gunnarsdóttir, G. T., & Matthíasdóttir, J. M. E. (2019). Social Sustainability of Tourism in Iceland: A Qualitative Inquiry.
Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism. 19(4-5), 404-421. https://doi.org/10.1080/15022250.2019.1696699
Huang, W.-J., Norman, W. C., Hallo, J. C., McGehee, N. G., McGee, J., & Goetcheus, C. L. (2014). Serendipity and Independent Travel. Tourism Recreation Research, 39(2),
169–183. https://doi.org/10.1080/02508281.2014.11081765
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Conclusion
The purpose of the present idea is to attract visitors to a country
with conditions to welcome them. After social isolation people
are wishing to enjoy some quality free time outside their area of
residence. However, the notion that they are in increased danger
when travelling is omnipresent in their thoughts, and with that
the tourist experience can be greatly affected, not worthing the
risk. It is important at this time to gain the trust of consumers
and make them believe in the product. After studying some relevant concepts in the literature review and the expected results,
we consider that the risk-free contact package may be implemented, both in Iceland and in countries with equivalent valences,
defying young drivers.
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Resumo
O setor da hotelaria está a enfrentar profundos efeitos negativos
causados pelo COVID-19. Nesse contexto, o presente estudo teve
como principal objetivo analisar as melhores práticas adotadas
pelos hotéis durante a pandemia. Os resultados revelaram que as
melhores práticas implementadas pelo setor estão relacionadas,
principalmente, com a flexibilização das operações e a divulgação do que está a ser feito. Quanto à certificação portuguesa
“Clean and Safe”, essa está a ser utilizada para melhorar a perceção de segurança dos clientes em relação aos estabelecimentos.

Abstract
Tourism and Hospitality sectors face deep negative effects caused
by COVID-19. This study emerged as an attempt to help the sector by doing an analysis of the best practices that hotels are adopting. The main results found were that hotels already have plans
and measures clearly designed for this situation and that Portugal’s “Clean and Safe” certification is being seriously considered
a tool that can influence customer perception related to safety.

Palavras-Chave: COVID-19; hotelaria; operações.

Introduction
Nowadays, tourism is a very important economic sector and Europe is one of the most important market in the world (UNWTO, 2019). Tourism relevance is also confirmed in the case of
Portugal (Turismo de Portugal, 2020a). However, it is expected
a reduction between 60% and 80% of international tourism in
2020 caused by the COVID-19 pandemic (UNWTO, 2020a), becoming therefore necessary to raise conditions to overcome this
situation (UNWTO, 2020b). In Portugal, the reduction will also
be significant (Turismo de Portugal, 2020b). With this in mind,
the main objective of this study was to analyse some of the best
practices implemented by hospitality, an important tourism subsector (Breda, Pacheco & Dinis, 2019).

Introdução
Atualmente, o turismo é um setor relevante para a economia e
a Europa é um dos mercados mais importantes para este setor
(OMT, 2019). A relevância do turismo para a economia também
é confirmada no caso de Portugal (Turismo de Portugal, 2020a).
Contudo, estima-se que o turismo internacional apresentará uma
redução entre 60% e 80% este ano, devido aos efeitos da pandemia (OMT, 2020a). Em Portugal, a redução da procura também
será significativa (Turismo de Portugal, 2020b). Tornando-se
assim necessárias medidas urgentes para mitigar esta tendência
(OMT, 2020b). Diante deste contexto, o principal objetivo deste
estudo foi analisar algumas das melhores práticas implementadas durante a pandemia pelo setor hoteleiro, um importante subsetor do turismo (Breda, Pacheco & Dinis, 2019).
Revisão da literatura
A hotelaria é um setor muito dinâmico e competitivo, o qual promove um alto nível de customização da oferta, como no caso
do uso das tecnologias (Breda, Pacheco & Dinis, 2019). Outro
exemplo de adaptação dos hotéis são as estratégias adotadas no
âmbito da sustentabilidade ambiental (Gustin, & Weaver, 1996),
considerado um importante desafio para a sociedade (Vernon et
al., 2003) e impulsionador da procura (Millar & Baloglu, 2011).
Para atender às expectativas desta procura, muitos alojamentos
alteraram vários aspetos inerentes às suas operações (Castka e
Corbett, 2016) e adquiriram, inclusive, algum tipo de certificação ambiental (Hamilton, 2015).
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Literature Review
Hospitality is a very dynamic and competitive sector, which promotes a high level of personalization in its offer, in order to adapt
better to consumers expectancy, as in the case of the usage of
technology (Breda, Pacheco & Dinis, 2019). Another example of
this adaptation is the fact that environmentally friendly strategies, an important society challenge (Vernon et al., 2003) and
demand request (Millar & Baloglu, 2011), also became relevant
to hotels (Gustin, & Weaver, 1996). Many companies have changed aspects related to their operations to contribute in this sense
(Castka & Corbett, 2016). Several Hotels have already got some
kind of “environmental certification” (Hamilton, 2015).
The hospitality sector is also adapting itself to the new context related to COVID-19 (Jain, 2020), which made overtourism - that
has been considered in the last years a negative consequence of
tourism massification (Capocchi et al., 2019; Postma &
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O setor da hotelaria também está se adaptando ao novo contexto
relacionado com o COVID-19 (Jain, 2020), o qual está fazendo
do overtourism - considerado nos últimos anos uma consequência negativa do turismo de massa (Capocchi et al., 2019; Postma
& Schmuecker, 2017) - um tema fora de moda.
Metodologia
Uma análise qualitativa foi elaborada com base em três entrevistas estruturadas realizadas durante o mês de maio de 2020. As
referidas entrevistas foram direcionadas a gestores do setor da
hotelaria, mais especificamente, de dois alojamentos locais (29
e 9 apartamentos) e de um hotel boutique (50 quartos), todos
localizados na área metropolitana de Lisboa.
Resultados
As principais medidas planeadas e/ou adotadas destacadas pelos entrevistados estavam relacionadas com a “divulgação das
medidas de segurança e higiene no nosso site e diretamente aos
nossos parceiros, flexibilidade das reservas, flexibilidade de cancelamento com possibilidade de reagendamento, room-service
sem custo adicional e oferta de comodidades no quarto, como kit
de segurança (gel, máscara e luvas)”. Em termos de procedimentos, “o hotel será aberto com capacidade reduzida, dois pontos
separados serão criados para check-in e check-out, apenas duas
pessoas poderão ir de cada vez nos elevadores e haverá marcas
no chão internamente para que a equipa mantenha a distância
de segurança”. Em relação à limpeza, os entrevistados acreditam
que o rótulo “Clean and Safe” “é algo importante, pois transmite
confiança ao cliente”. Por fim, em relação ao futuro do turismo
em Portugal, os três entrevistados estão positivos e confiantes.
Isso ocorre porque, segundo eles, “o mundo se abrirá gradualmente. No caso de Portugal, como é um caso de sucesso famoso
em todo o mundo, espera-se que as pessoas tenham confiança
na segurança do destino”. Ademais, considera-se oportuno ressaltar a existência de diferenças substanciais no que tange o nível
de adaptações realizadas por alojamentos locais e hotéis: por geralmente não possuírem áreas comuns e realizarem a limpeza a
cada troca de hóspedes, os procedimentos operacionais dos alojamentos locais não sofreram grandes alterações durante a pandemia, concentrando-se predominantemente na intensificação
da limpeza dos apartamentos.
Conclusão
Apesar das boas possibilidades que podem surgir deste contexto
de pandemia (Sanjay, 2020), os resultados deste estudo destacaram a preocupação com os efeitos negativos do COVID-19 no
turismo e na hotelaria. No entanto, a confiança dos gestores em
relação ao futuro do setor é refletida no planeamento operacional dessas organizações. Os resultados também destacaram o
fato de os hotéis já possuírem iniciativas planeadas e implementadas para o período da pandemia, entre as quais estão a maior
flexibilidade dos cancelamentos das reservas e a divulgação das
medidas de segurança e higiene adotadas. Portanto, as melhores
práticas implementadas pelo setor estão relacionadas, principalmente, com a flexibilização das operações e a divulgação do
que está a ser feito. Quanto à certificação portuguesa “Clean and
Safe”, essa está a ser utilizada para melhorar a perceção de segurança dos clientes em relação aos estabelecimentos.

Schmuecker, 2017) - an undertalked subject.

Referências

Methodology
Hotel managers were contacted to understand the impact of
COVID-19 on hotels operations and strategies. A qualitative
analysis was applied: three interviews were conducted with hospitality sector managers. Two interviews were conducted with
Local Accommodation managers in Lisbon area, one managing
29 apartments and the other 9 apartments. In addition, we also
interviewed a manager of a Boutique Hotel with 50 rooms.
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Results
The main measures highlighted by interviewees were related to
“disclosure of our safety and hygiene measures on our website
and directly with our partners, flexibility of reservations, flexibility of cancellation with the possibility of rescheduling, room
service at no additional cost, offering amenities in the room with
the safety kit (gel, mask and gloves)”.
In terms of procedures, in the hotel’s case there will be some
changes such as: “the hotel will be opened with reduced capacity,
two separate points will be created for check-in and check-out,
only two can walk people at a time in the elevators and there
will be marks on the floor internally so that the staff keeps their
distance” Concerning cleaning aspects, respondents believe that
the Safe and Clean label “is something important since it conveys
confidence to the customer”.
Finally, in relation to the future of tourism, in Portugal, the three
interviewees are positive and confident. This is because they say
that “the world will open gradually. In Portugal’s case, since it is a
case of success spoken around the world, it is expected that people will have confidence in traveling to Portugal safely”.
In addition, it is considered opportune to emphasize the existence of substantial differences between local accommodations
and hotels’ operational rearrangement levels: as local accommodations generally do not have common areas, their operational
procedures did not suffer major changes during the pandemic,
focusing predominantly on intensifying the cleaning of apartments.
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Conclusion
Despite of the fact that good possibilities can arise in this pandemic context (Sanjay, 2020), the results of this study highlighted the concern about negative effects of COVID-19 on tourism
and hospitality industry. However, the results of this study also
highlighted the fact that the hotels already have plans and measures clearly designed to this moment. The answers pointed out
that Portugal “Clean and Safe” certification is being seriously
considered.
Limitations
The main limitation was that we studied a very recent issue with
only few indexed publications.

Limitações
A principal limitação foi o fato de as dinâmicas inerentes ao COVID-19 ser muito recente e por isso não existirem muitos estudos disponíveis sobre o tema em bases de dados reconhecidas,
como a Web of Science por exemplo.
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Resumo
A pandemia que está a assolar a humanidade paralisou milhares de negócios do setor empresarial que estão neste momento a
atravessar problemas de risco elevado. O turismo não é exceção,
e nós, enquanto futuros profissionais de turismo, temos de nos
preocupar e pensar em soluções concretas e, acima de tudo, viáveis. O estudo incidirá sobre o concelho de Abrantes, dado que
este concelho, nos últimos 5 anos, vinha registando um crescimento turístico interessante que agora se vê comprometido no
contexto da pandemia Covid-19. Neste sentido, propomos neste
trabalho desenvolver um plano sustentável de relançamento do
turismo no concelho a curto, médio e longo prazos. Esse plano
visa desenvolver a interligação entre os stakeholders mediante a
criação de parcerias para estimular a vinda dos turistas ao concelho, numa perspetiva holística do turismo. Essas parcerias serão
concebidas com o intuito de criarem novas propostas experienciais atrativas para os visitantes.
Palavras-Chave: Covid-19; atratividade do destino, stakeholders, Abrantes
Introdução
A pandemia que está a assolar a humanidade paralisou milhares de negócios do setor empresarial que estão neste momento a
atravessar problemas de risco elevado. O turismo não é exceção,
e nós, enquanto futuros profissionais de turismo temos de nos
preocupar e pensar em soluções concretas e acima de tudo, viáveis. O estudo incidirá sobre o concelho de Abrantes, dado que
este concelho, nos últimos 5 anos, vinha registando um crescimento turístico interessante que agora se vê comprometido no
contexto da pandemia do Covid-19. Neste sentido, propomos
neste trabalho desenvolver um plano sustentável de relançamento do turismo no concelho a curto, médio e longo prazos. Esse
plano visa desenvolver a interligação entre os stakeholders mediante a criação de parcerias para estimular a vinda dos turistas
ao concelho, numa perspetiva holística do turismo. Essas parcerias serão concebidas com o intuito de criarem novas propostas
experienciais atrativas para os visitantes.
Revisão da literatura
Para começar, tratámos a investigação da seguinte forma: começámos com a pandemia em geral para ter mais conhecimento da
questão, depois tentámos perceber como é que o mundo do turi-
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Abstract
The pandemic that is plaguing humanity has paralyzed thousands of businesses that are currently experiencing high-risk
problems. Tourism is no exception, and we, as future tourism
professionals, have to worry and think about concrete and, above all, viable solutions. The study will focus on the municipality
of Abrantes, given that this municipality, in the last 5 years, had
been registering an interesting tourist growth that is now compromised in the context of the Covid-19 pandemic. In this sense,
we propose in this work to develop a sustainable plan for relaunching tourism in the municipality in the short, medium and long
terms. This plan aims to develop interconnection between stakeholders by creating partnerships to encourage tourists to come to
the municipality, in a holistic perspective of tourism. These partnerships will be designed with the aim of creating new attractive
experiential proposals for visitors.
Keywords: Covid-19; destination atractiveness, stakeholders,
Abrantes
Introduction
The pandemic that is ravaging humanity has paralyzed thousands of business that are currently experiencing high-risk
problems. Tourism is no exception, and we, as future tourism
professionals, have to worry and think of concrete and, above
all, viable solutions. The study will focus on the municipality of
Abrantes, since this municipality, in the last 5 years, had been
experiencing an interesting tourist growth that is now compromised in the context of the covid-19 pandemic. In this sense, we
propose in this work to develop a sustainable plan to relaunch
tourism in the municipality in the short, medium and long term.
This plan aims to develop the interconnection between stakeholders by creating partnerships to stimulate the arrival of tourists
to the county, from a holistic perspective of tourism. These partnerships will be designed to create new experiential proposals
attractive to visitors.
Literature Review
To begin with, we treat the research as follows: we started with
the pandemic in general to have more knowledge of it, then we
tried to understand how the world of tourism would work after
the pandemic, consequently we entered into researches on how
to revitalize and restructure urban centers, in terms of tourism,
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smo funcionaria após a pandemia, pelo que entrámos em pesquisas sobre como revitalizar e reestruturar centros urbanos, claramente, turisticamente falando e finalmente entrámos na nossa
área através de pesquisas de Turismo desportivo de Aventura e
Revitalização. Para compreender o que está a acontecer hoje e o
que realmente é a pandemia Covid-19, um estudo mostra-nos o
que é Coronavírus, onde e quando começou, o que representa
a sua ameaça, para além da maioria dos autores falarem sobre
virologia, manifestações, diagnósticos e, finalmente, como evitá-lo. Continuando a citar a sua conclusão, “a infeção 2019-Covid é uma doença com baixa a moderada taxa de mortalidade.
Atualmente, não existe um tratamento padrão para a doença e o
tratamento de apoio foi a única estratégia. Embora muitos testes
experimentais estejam a caminho, o melhor que podemos fazer
para prevenir um surto desenfreado é uma operação rigorosa de
controlo de infeções. Os médicos devem considerar a possibilidade de infeção do vírus 2019-nCoV em pessoas com histórico
de viagem ou exposição com período de incubação compatível e
apresentar sintomas” (Wu, Chen & Chan, 2020).
Em termos de Turismo Pós-Pandemia, um estudo apresentado
pela Faculdade de Estudos de Turismo do Sri Lanka sugere várias ideias para o reinício do turismo no Sri Lanka, que deve ser
tomado em todo o mundo como exemplo. Resumidamente, o
estudo apresenta soluções de retoma do Turismo em geral, para
a indústria MICE e para as companhias aéreas. Em conclusão, o
estudo diz que a recuperação tem de ser gradual e que as partes
interessadas têm de garantir a segurança dos clientes para lhes
transmitir segurança e esperamos que tudo volte ao normal.
No que diz respeito à revitalização urbana sustentável, um estudo realizado no Gana mostra-nos que a solução para uma revitalização sustentável é “a participação das partes interessadas, a
iniciativa do sector privado, a parceria público-privada e a gestão
urbana eficaz (...) reconhece as interligações entre o turismo e
os fatores socioeconómicos e ecológicos para o desenvolvimento
sustentável. A Estratégia traça o caminho de desenvolvimento
da cidade nos próximos dez anos” (Nana Ato Arthur & Mensah,
2006).
Finalmente, em relação ao nosso tema do projeto, um estudo de
Carla A. Costa e Laurence Chalip (2006) apresenta o valor do
Turismo de Aventura desportivo em Portugal para a revitalização da economia rural que tem sido tema de debate ao longo dos
anos. Independentemente das opiniões, o caso tem provado o
seu sucesso quando devidamente aplicado para complementar a
estadia de turistas durante toda a sua estadia.
Metodologia
Para este projeto procurámos artigos que nos permitissem conhecer, não só os impactos da pandemia no turismo em geral,
mas também o tipo de turismo que a nossa cidade tem, e felizmente que a investigação nos ajudou a compreender como abordar o atual contexto de crise, como fazer o melhor para ter sucesso neste projeto para o relançamento do turismo em Abrantes.
No que a metodologia diz respeito, optámos por realizar uma
sondagem a profissionais, discentes e docentes da área do turismo. Esta sondagem incluía uma breve caracterização da nossa
proposta, da zona de atuação e da periodização da mesma. De
seguida, tentámos perceber a recetividade das pessoas e se estas,
sendo os principais intervenientes do setor turístico estariam interessados em fazer parte desta proposta, não só como potenciais
clientes, mas como futuros intervenientes do negócio. Recebemos feedbacks bastante interessantes, tanto ao nível da abrangência da nossa oferta, ou seja, se iríamos manter para alojamento e restauração ou explorar outros setores, mas no cômputo

and finally we entered our area through researches of Adventure Sport Tourism and Revitalization. To understand what is
happening today and what really is the Covid-19 pandemic, a
study shows us what Coronavirus is, where and when it started,
what represents its threat, in other than the most the authors talk
about virology, manifestations, diagnoses and finally, how to prevent it. Going on to cite their conclusion, “2019-Covid infection
is disease with low to moderate mortality rate. Currently, there is
no standard treatment for the disease and supportive treatment
was the only strategy. Although many experimental trials are on
the way, the best we can do to prevent a rampant outbreak is
stringent infection control operation. Clinicians should consider
the possibility of 2019-Covid virus infection in persons with travel or exposure history with compatible incubation period and
presenting symptoms.” (Wu, Chen & Chan, 2020).
In terms of Post Pandemic Tourism, the study presented by the
Department of Tourism Studies, Faculty of Management in Sri
Lanka, suggests various ideas for the resumption of tourism in
Sri Lanka, which should be taken around the world should as
an example. Briefly, the study presents solutions resumption of
Tourism in general, for MICE industry and for airlines. In conclusion, the study says that recovery has to be gradual and that
the stakeholders have to ensure the safety of customers to convey
security to them and hopefully everything goes back to normal.
Regarding sustainable urban revitalization, a study done in Ghana by Stephen Nana Ato Arthur, John Victor Mensah (2006)
shows us that the solution to sustainable revitalization is “stakeholder participation, private sector initiative, public‐private
partnership and effective urban management (...) recognizes the
interconnections between tourism and socio‐economic and ecological factors for sustainable development. The Strategy outlines
the development path of the city in the next ten years”. (Stephen
Nana Ato Arthur, John Victor Mensah, 2006). Finally, in relation to our theme of the project, a study by Carla A. Costa and
Laurence Chalip (2006) presents the value of Adventure Sport
Tourism in Portugal for the revitalization of the rural economy
that has been the subject of debate over the years. Regardless of
opinions the case has proven its success when properly applied to
complement the stay of tourists throughout their stay.
Methodology
For this project we looked for articles that would give us knowledge, not only of the pandemic, but tourism in general, the type of
tourism that our city has and post-pandemic tourism all over the
world, and thankfully that research helped us to understand how
to approach and how do the best to have success in this project
for the relaunch of tourism in Abrantes. As far as the methodology is concerned, we chose to conduct a survey to tourism
professionals, students and teaching staff. This survey included
a brief description of our proposal, the area of operation and
the periodization of the same. Then, we tried to understand the
receptivity of people and whether they, being the main players
in the tourism sector, would be interested in being part of this
proposal, not only as potential customers but as future players in
the business. We received interesting feedbacks, in terms of the
scope of our offer, that is, whether we would keep it for accommodation and catering or explore other sectors, overall it was
notorious for a good receptivity and an expected adhesion in the
near future.
Expected Results
Due to the current situation, tourism being a sector with a very
intense flow of people is suffering a lot. As future tourism professionals that we are, this issue requires special attention on our
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geral foi notória uma boa recetividade e uma expectável adesão
num futuro próximo.
Resultados Esperados
Devido à situação atual, o turismo é um setor com um fluxo
muito intenso de pessoas que sofre muito. Como futuros profissionais do turismo que somos, esta questão requer uma atenção
especial da nossa parte. Como tal, apresentámos um plano de
recuperação para a região centro de Portugal, em Abrantes. Por
que Abrantes? Decidimos dar primazia ao mercado nacional dadas as imensas restrições e condições que viajam neste momento.
Como Abrantes é uma cidade com uma vasta oferta de alojamento turístico rural e excelente gastronomia, decidimos juntar-nos a estes dois agentes turísticos (alojamento e restauração).
Esperamos um apoio considerável, dado que, no turismo rural,
é muito mais fácil preservar a distância social e, assim, evitar a
aglomeração de pessoas, como acontece, por exemplo, nos resorts. Acreditamos que é necessário um novo boom no turismo
e que este impulso proporcionará uma vantagem para o destino
e para os clientes.
Limitações
As nossas limitações para este projeto dependerão precisamente
da falta de credibilidade que o turismo no interior tem sofrido,
porque de certa forma não foi considerada muitas vezes como
uma opção para ser passada férias. Embora, nos últimos tempos,
cada vez mais pessoas tenham apostado no turismo dentro de
Portugal, muitas vezes aos olhos das novas gerações nem sequer
é uma opção, que desvaloriza o próprio destino, por não ter as
necessidades das gerações noturnas, como atividades, bares noturnos, etc.
Para além das limitações que as novas gerações apresentam para
o desenvolvimento do turismo no interior, uma das grandes limitações é o compromisso concreto das empresas ou mesmo dos
investidores individuais, não vendo razões e retorno financeiro
numa futura aposta na criação de infraestruturas turísticas. E é
exatamente aí que aparece o nosso projeto, de forma a desvanecer as limitações da atratividade turística, criando assim pontos
atrativos, através de atividades fluviais, rurais e culturais, revitalizando e relançando assim, a atratividade turística em Abrantes.
O que falta em Abrantes:
•
Credibilidade;
•
Exploração do património natural e histórico;
•
Publicidade adequada;
•
Atividades turísticas;
•
Atratividade turística.
Conclusão
Depois de uma análise do mundo atual, concluímos que é imperativo recuperar a economia nacional utilizando os nossos melhores recursos. Como referido anteriormente, o investimento
no turismo em Portugal é a chave para relançar e ajudar os stakeholders nos seus negócios e na nossa economia nacional. Com
base nas últimas tendências de mercado registadas, podemos
concluir que tem havido uma grande afluência na região central
de Portugal, principalmente no interior, uma vez que as pessoas
podem sentir-se inseguras nos grandes polos e, assim, preferir o
turismo rural onde possam proteger e respeitar o distanciamento
social. Dito isto, acreditamos que Abrantes dispõe dos recursos
necessários para responder à eventual procura que existirá num
futuro próximo.

part. As such, we presented a recovery plan for the central region
of Portugal, in Abrantes. Why Abrantes? We decided to give primacy to the national market given the immense restrictions and
conditions that traveling at this time. As Abrantes is a city with
a vast offer of rural tourism accommodation and excellent gastronomy, we decided to join these two tourism agents (accommodation and catering). We expect considerable support given
that in rural tourism, it is much easier to preserve social distance
and thus avoid the crowding of people, as happens, for example,
in resorts.
We believe that there is a need for a new boom in tourism and
that this boost will provide an advantage for the destination and
the customers.
Limitations
Our limitations for this project will fall precisely on the lack of
credibility that tourism in the interior has been suffering, because in a way it has not been considered many times as an option
to be spent holidays. Although, in recent times, more and more
people have bet on tourism within Portugal, often in the eyes of
the new generations is not even an option, which devalues the
destination itself, for not having the needs of the night generations, such as activities, night bars, etc. In addition to the limitations that the new generations present for the development of
tourism in the interior, one of the major limitations is the concrete commitment of companies or even individual investors, seeing
no reasons and financial return in a future bet on the creation
of tourist infrastructures. And that’s exactly where our project
appears, in order to fade the limitations of tourist attractiveness
thus creating attractive points, through river, rural and cultural
activities, revitalizing and relaunching thus, the tourist attractiveness in Abrantes.
What´s missing in Abrantes:
o
Credibility;
o
Exploitation of the natural and historical heritage;
o
Proper advertising;
o
Tourist activities;
o
Tourist Attractiveness.
Conclusion
After an analysis of the world this day, we conclude that is mandatory to recover the national economy using our best resources.
As mentioned earlier, the investment in tourism within Portugal
is the key to relaunch and help stakeholders in their business and
our national economy. Based on the latest market trends recorded we can conclude that there has been a great influence on the
central region of Portugal, mostly in the interior, since people
may feel insecure in the large poles and thus prefer rural tourism
where they can protect and respect social distancing. Having said
that, we believe that Abrantes has the necessary resources to respond to the eventual demand that will exist in the near future.
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Resumo
O ano corrente está a ser marcado por uma pandemia que jamais
será esquecida. A Covid-19, já infetou mais de três milhões de
pessoas à escala global, e contamos com 209.388 mortes até à
data. Portugal não é exceção aos impactos negativos da pandemia. Este acontecimento está a gerar uma forte recessão económica a nível global e também, consequentemente, em Portugal,
afetando o desempenho do comércio e da atividade empresarial,
em particular no setor turístico. A nossa investigação concentrar-se-á numa região do interior do país, uma vez que se constata ser a menos afetada pelos efeitos negativos da pandemia, beneficiando por isso de uma maior perceção de maior segurança.
Pretendemos assim desenvolver um conjunto de produtos turísticos inovadores que motivem o turista sair da sua zona de conforto em contexto tão especial. Esperamos assim, obter soluções
viáveis para que o turismo se consiga reerguer numa região do
nosso país após esta pandemia..
Palavras-Chave: Covid-19, setor turístico, inovação de produtos, Portugal
Introdução
O ano corrente está a ser marcado por uma pandemia que jamais
será esquecida. A Covid-19 já infetou mais de cinco milhões
de pessoas à escala global, resultando em 364.459 mortes até à
data, segundo os dados do INE. Portugal não é exceção aos impactos negativos da pandemia. Este acontecimento está a gerar
uma forte recessão económica a nível global e também, consequentemente, em Portugal, afetando o desempenho do comércio e da atividade empresarial, em particular no setor turístico.
Atualmente, a indústria do turismo representa um contributo de
8,7% no PIB português, de acordo com o Turismo de Portugal.
Este estudo tem como objetivo propor um conjunto de produtos
turísticos inovadores de modo a impulsionar o turismo novamente. Esta investigação concentrar-se-á em Portugal, visto que
existe uma grande preocupação e ambição em reerguer o setor

Abstract
The present year is currently being target of a pandemic that will
never be forgotten. Covid-19 has already infected more than
three million people worldwide and has made 209.388 deaths
until the current date. This event is creating a huge economic recession globally and also affecting, inevitably, Portugal, taking a
toll on the performance of trade and business activity, especially
in the tourism sector. Our research will focus mainly on the interior of Portugal, as it is found to be the least affected area by the
negative aspects of the pandemic, thus benefiting from a greater sensation of security. Therefore, we intend to develop a set of
innovative products based on tourism that motivate the tourist
to leave his comfort zone, given the special context. We hope to
obtain, with this project, viable solutions so that tourism can be
rebuilt in a specific region of our country after this pandemic.
Keywords: Covid-19, tourism sector, product innovation, Portugal
Introduction
The current year is being marked by a pandemic that will never be forgotten. Covid-19 has infected more than five million
people globally, and we have 364 459 deaths to date, according
to INE data. Portugal is no exception to the negative impacts of
the pandemic. This event is generating a strong economic recession at a global level and, consequently, in Portugal, affecting the
performance of trade and business activity, particularly in the
tourism sector. Currently, the tourism industry represents a contribution of 8,7% of the Portuguese GDP, according to Turismo
de Portugal. This study aims at developing a set of innovative
tourism products that stimulate tourists to leave their comfort
zone in order to boost tourism again. The research will concentrate on Portugal, since, as future hotel managers, we consider as
main concern and objective to rebuild the tourism sector in our
country. Nelson and Winter (1982) and Metcalfe (1998, 2006),
(p. 138) “claim that evolution is an approach to growth that focu-
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do turismo deste país. Nelson e Winter (1982) e Metcalfe (1998,
2006: 138) afirmam que a evolução é uma abordagem de crescimento que se concentra na inovação como mecanismo de mudança económica.
Impactos do Covid-19 no mundo e Portugal
Segundo o INE, desde 31 de dezembro de 2019 até à presente
data, foram reportados 5.919.364 casos de COVID-19, resultando em 364.459 mortes mundiais, O vírus foi identificado pela
primeira vez em Wuhan, na província de Hubei, China, a 1 de
dezembro de 2019, sendo o primeiro caso reportado no dia 31
do mesmo mês. A 13 de janeiro de 2020 foi confirmado o primeiro caso de COVID-19 fora da China, na Tailândia, segundo a SIC Notícias. Desde então, a infeção tem sido transmitida
mundialmente por diversos países, tendo a OMS (Organização
Mundial de Saúde) declarado este surto como pandemia, a 11
de março de 2020. Em Portugal, foi confirmado o primeiro caso
de COVID-19 a 2 de março de 2020. De acordo com o INE, até
à data, foram confirmados 31.946 casos, contabilizando 1.383
óbitos. Segundo o Jornal Público, a maior percentagem de casos
confirmados e de óbitos situa-se na região norte do país seguida
pela região de Lisboa e Vale do Tejo. O alcance global da pandemia e a aplicação de medidas de controlo da propagação de
doenças, tal como a mobilidade reduzida e o isolamento, tiveram
um grave impacto no turismo internacional e doméstico, tendo
este sofrido impactos específicos no setor, incluindo transportes, agências de viagens e reservas, hospitalidade e restaurantes.
Dado os desenvolvimentos da situação, as principais organizações internacionais viram-se forçadas a rever as suas estimativas
iniciais. A Organização Mundial do Turismo (OMT), que inicialmente tinha previsto uma quebra do turismo internacional
de cerca de 3%, anunciou, a 7 de maio, uma nova estimativa do
impacto da pandemia, na qual estima que o turismo internacional deverá recuar entre 58 e 78% no ano de 2020. Uma questão
bastante pertinente e que se deve colocar de modo a perceber
como é possível construir um turismo de acordo com a nova realidade do mundo, e de modo a responder às suas necessidades
como tem sido feito até ao momento. O que o turista procura
num mundo pós-COVID-19? É possível prever que um dos pontos fulcrais que estarão na balança na hora da escolha do destino
será a segurança. Sendo assim, e estando Portugal no ranking
dos destinos mais seguros (Carrilho, 2020), a nível mundial em
3º lugar, é necessário fazer jus e agarrar essa posição, e fortalecer
a ideia de que Portugal está mais seguro do que nunca e que se
soube adaptar rapidamente aos novos tempos.
Nesta nova realidade em que a humanidade vive, esta teve de
se adaptar a um novo quotidiano e reaprender a viver de uma
maneira totalmente diferente, com cuidados que nunca se pensariam necessários, quanto mais serem adotados. Este acontecimento está a gerar uma forte quebra no setor do turismo, visto que o turista começa a ter receio de se deslocar e de sair da
sua zona de conforto, pois não se sente seguro fora do seu país
de residência. “A crise do coronavírus acelera e aprofunda uma
cultura do medo.” (Moïsi, 2020). Face ao medo, Portugal está a
estabelecer variadas regras para que os negócios consigam voltar
à sua normalidade. De acordo com Eduardo Abreu, “é essencial
comunicar, nas diferentes fases, que Portugal está aberto e com
vontade de receber turistas” (Abreu, 2020). Dito isto, o turista
num cenário pós-Covid-19 irá procurar “segurança sanitária, zonas não massificadas, natureza, hotéis mais pequenos, boa gastronomia, tradições e lugares onde se possam ter experiências
únicas a preços justos, em que a qualidade predomina sobre a
quantidade” (Carrilho, 2020).

ses on innovation as a mechanism or economic change”. Covid-19 impacts worldwide and in Portugal According to INE,
since December 31st 2019 to this day, 5.919.364 cases of COVID-19 have been reported, resulting in 364.459 worldwide deaths. This virus was first identified in Wuhan, Hubei province,
China, on December 1st 2019, the first case being reported on
the 31st of the same month. On January 13th 2020, the first case
of COVID-19 outside China was confirmed in Thailand, according to SIC Notícias. Since then, the infection has been transmitted worldwide throughout several countries, the WHO (World
Health Organization) declaring this outbreak a pandemic on
March 11th 2020. In Portugal, the first case of COVID-19 was
confirmed on March 2nd 2020. To this day, 31.946 cases have
been confirmed, resulting in 1.383 deaths, according to Jornal
Público. The highest percentage of confirmed cases and deaths
are located in the north of the country, followed by Lisbon and
Vale do Tejo area.
The global spread of the pandemic and the application of controlling measures to decrease the spread, such as reduced mobility and isolation have had a serious impact on international and
domestic tourism, with specific impacts on the sector, including
transport, travel agencies, reservations, hospitality and restaurants. Due to developments in the situation, major international
organizations were forced to review their initial estimates. The
World Tourism Organization (WTO), which had initially predicted a drop in international tourism of around 3%, announced on
May 7th a new estimate of the impact of the pandemic, that states
that international tourism may suffer a recession between 58 and
78% in 2020. A very pertinent question that must be asked in
order to understand how tourism can be rebuilt according to the
new reality of the world and, consequently, tourists’ new reality
also, both national and international, in order to respond to their
needs as it has been done so far. What is the tourist searching for
in a post-COVID-19 world? It is possible to predict that one of
the key points that will fall in the equation when choosing a destination will be security. Therefore, and since Portugal is 3rd in
the ranking of the safest destinations worldwide (Carrilho, 2020)
it is necessary to live up to this position, and strengthen the idea
that Portugal is safer than ever and that it was able to adapt quickly to the new normal day-to-day life.
In the new reality in which all of humankind lives, it had to adapt
to a new daily life, and relearn how to live in a totally different
way, with safe measures that it never thought it would ever need
in its life or put to use. This event is leading to a sharp fall in the
tourism sector, since tourists are starting to fear travelling and
leaving their comfort zone, given that they don’t feel safe outside their country of residence. “The coronavirus crisis accelerates
and deepens a culture of fear.” (Moïsi, 2020). Due to this fear,
Portugal is establishing several rules so that businesses can return to “normal”. According to Eduardo Abreu, “it is essential to
communicate, in the different phases, that Portugal is open and
willing to receive tourists” (Abreu, 2020). With that said, the tourist in a post-Covid-19 scenario will mainly look for “health security, non-mass areas, nature, smaller hotels, good gastronomy,
traditions and places where they can have unique experiences at
fair prices, where quality prevails over quantity” (Carrilho, 2020).
Methodology
Desk research aims to collect secondary data information and
allow a critical analysis of various documents, such as reports,
articles from specialized magazines or statistical data. The analysis was carried out based on a perspective of the tourism sector
and on how the sector represents the impacts of the pandemic on
tourism, the world and Portugal. For this study, the main sources
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Metodologia
A desk research tem como objetivo recolher informação de dados secundários e permitir uma análise crítica de documentos
variados, tais como relatórios, artigos de revistas especializadas
ou dados estatísticos. A análise foi realizada com base numa
perspetiva do setor turístico e a respeito da forma como o setor
representa os impactos da pandemia no turismo, no mundo e
em Portugal. Para este estudo foram consideradas como principais fontes de informação notícias em jornais digitais (Jornal
Expresso, Jornal do Comércio), fóruns internacionais, sites de
organizações nacionais e internacionais (UNWTO, Turismo de
Portugal) e estudos de caso.
Resultados
Com esta investigação e com base em análises por parte de especialistas, é possível concluir que os turistas procuram segurança,
calma e organização. Para tal, propõe-se um projeto de criação de
uma aplicação em parceria com a DGS e o Turismo de Portugal,
que integra os acontecimentos no país e como este está a reagir.
Esta aplicação disponibiliza diversas informações úteis ao turista
podendo ser até consultada no seu país natal com o intuito de o
atrair para Portugal. Sempre em tempo real, esta aplicação indica
o número de pessoas presentes em monumentos e museus, ou
até na praia, preços, tempos de espera, menus, as medidas utilizadas, usos obrigatórios/limitações, feedback de higienização
do estabelecimento escolhido pelo turista. Apresenta também
as estatísticas de COVID-19 em Portugal e as medidas tomadas.
Um dos principais resultados finais que se espera obter é a sua
concretização, isto é, que seja posta em prática a ideia que é proposta, através da criação de uma aplicação que em tempo real
informa os turistas sobre tudo o que precisam para visitar Portugal de forma a que se sintam o mais seguro possível. É esperado
ainda que estas propostas possam ser aplicadas tanto a nível nacional como internacional, para que assim o turismo possa reerguer-se e voltar à normalidade que se conhece, voltando a ser um
dos grandes pilares da economia portuguesa.
Limitações
Uma limitação deste estudo foi a falta de acesso a uma maior diversidade de fontes documentais que pudessem contribuir para
uma visão mais aprofundada a respeito dos desafios colocados
pela pandemia ao setor do turismo, bem como de dados primários nos quais fosse possível basear a proposta de projeto, tendo
em conta que o coronavírus é muito recente, ainda não existe
conhecimento cabal acerca de como se desenvolverá no futuro
e quais os seus efeitos prolongados no tempo, sendo assim importante conhecer as visões das várias entidades, pessoas e organizações, implicadas na responsabilidade de responder a este
contexto de crise global.
Conclusão
Como referido inicialmente, esta pandemia está a causar uma
avalanche económica e social sem precedentes a nível mundial,
afetando assim toda a economia a nível global e inevitavelmente,
Portugal. Assim, é necessário desenvolver um conjunto de produtos turísticos inovadores que motivem o turista a sair da sua
zona de conforto de modo a impulsionar o turismo novamente.
Depois de uma profunda pesquisa e análise, é possível concluir
que o que o turista mais procura num mundo pós-COVID-19 é
segurança, calma e organização, e a criação desta aplicação permite proporcionar uma maior estabilidade e sentimento de conforto e de segurança ao turista. Pretende-se que o turista volte a
ganhar confiança, não só pelas medidas que o país está a tomar,
bem como pela segurança e, obviamente, pela aplicação a ser de-

of information were news in digital newspapers (Jornal Expresso, Jornal do Comércio), international forums, websites of national and international organizations (UNWTO, Turismo de
Portugal) and case studies.

senvolvida, e que estes sejam fatores chave para que este consiga
novamente desfrutar de Portugal, tanto pela sua história, como
as suas paisagens, gastronomia e hospitalidade.

Results
With this investigation and based on experts’ analysis, it is possible to conclude that tourists seek safety, calm and organization.
To do so, a project to create an app is proposed in partnership
with the DGS and Tourism of Portugal, which integrates and
shows the events in the country and how it is reacting. This app
provides several useful information to the tourist and can even
be consulted in his home country in order to attract him to Portugal. Always in real time, this app shows the number of people
present in monuments and museums or even at the beach, prices, waiting times, menus, mandatory/limitations uses, feedback
on the hygiene of the establishment chosen by the tourist and
the measures applied by said establishment. It also indicates the
statistics of COVID-19 in Portugal and the measures taken.
One of the main final results that is expected to be achieved is
its implementation, i.e., that the proposed idea is put into practice, by creating an app that informs tourists, in real time, about
everything they need to know to visit Portugal in order to make
them feel as safe as possible. It is also hoped that these proposals
can be implemented both nationally and internationally, so that
tourism can get back on its feet and return to normal, once again
becoming one of the great pillars of the Portuguese economy.
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Limitations
One limitation of this study was the lack of access to a greater
diversity of documentary sources that could contribute to a more
in-depth view of the challenges posed by the pandemic to the
tourism sector, as well as primary data on which to base the project proposal, bearing in mind that the virus is very recent, there
is not yet full knowledge about how it will develop in the future
and what its long-term effects will be, and it is therefore important to know the visions of the various entities, people and organisations involved in the responsibility to respond to this context
of global crisis.
Conclusion
As mentioned initially, this pandemic is causing an avalanche
worldwide, thus affecting the whole economy globally and inevitably, Portugal. It is necessary to develop a set of innovative
tourism products that motivate the tourist to leave his comfort
zone in order to boost tourism again. After a thorough research
and analysis, it is possible to conclude that what the tourist is
looking for the most in a post-COVID-19 world is safety, calm
and organization, and the creation of this app intends to provide
a greater stability and sense of comfort and security to the tourist. It is intended that the tourist regains trust in the country,
not only by the measures that the country is taking, as well as the
safety but also, obviously, the development of the app, and that
these are key factors for the tourist to enjoy Portugal again, both
for its history and its landscapes, gastronomy and hospitality.
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Resumo
A pandemia da COVID-19 ajudou a despertar consciências para
questões de segurança e sustentabilidade, criando oportunidades para o desenvolvimento e promoção de novos destinos. Em
Portugal, onde a capacidade de carga de certos locais já estava
a ser excedida, a presente crise deve ser encarada como uma
oportunidade para a criação de um plano de desenvolvimento
estratégico para a região de Castelo Branco. O estudo de fontes
documentais sobre o destino, considerando as melhores práticas
recomendadas pela literatura relevante e entrevistas semiestruturadas com atores-chave na área, permitirão a recolha de informações cruciais para a criação de um plano estratégico para o
turismo na região num cenário pós-pandemia, bem como para o
desenvolvimento de produtos turísticos e hoteleiros específicos.
Espera-se que os resultados contribuam para a promoção nacional e internacional da região e para a resolução de problemas
endémicos do interior do país relacionados com a emigração e
com o envelhecimento da população.
Palavras-Chave: Turismo; COVID-19; Portugal; Castelo Branco; plano estratégico
Introdução
Com o aumento do número de casos reportados de COVID-19,
no início de 2020, as restrições de mobilidade que surgiram em
Wuhan, epicentro da pandemia, rapidamente se alastraram pela
maioria dos países, nomeadamente em destinos turísticos europeus tradicionais como Milão (Itália) e Madrid (Espanha). Sem
a existência de uma vacina com eficácia comprovada contra o
coronavírus e, por outro lado, com recursos médicos limitados
face ao elevado número de contagiados, a maioria dos países
responderam com uma série de medidas não farmacológicas,
nomeadamente: confinamento, distanciamento social, encerramento de estabelecimentos de ensino e negócios considerados
não essenciais, cancelamento ou adiamento de eventos e proibição de ajuntamentos de pessoas (Gössling, Scott, & Hall, 2020).
Esta situação não tem precedentes. Em poucos meses, a visão do
turismo a nível global passou de turismo massificado para inexistência turística (Dodds & Butler, 2019; Seraphin et al., 2018),
fenómeno vivamente ilustrado através de fotografias, blogues e
artigos de imprensa retratando o “antes” e o “depois” dos destinos turísticos mais populares (Condé Nast Traveller, 2020). Na
área do turismo, a noção de “sucesso” tem sido, ao longo do tempo, definida por praticamente todas as organizações (UNWTO,
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Abstract
The COVID-19 pandemic helped raise awareness regarding safety and sustainability issues, creating opportunities for the development and promotion of new destinations. In Portugal, where
the capacity of some locations was already being exceeded, the
present crisis should be seen as an opportunity for the creation
of a strategic development plan for the region of Castelo Branco. The study of documental sources about the destination considering the best practices recommended by relevant literature
and semi-structured interviews with key-players in the area will
allow the ascertainment of crucial information for the creation
of a strategic plan for tourism in the region in a Post-COVID-19
world, as well as for the development of specific tourism and hospitality products. Results are expected to contribute to the national and international promotion of the region and the reduction
of endemic problems in the interior of the country related to
emigration and an aging population.
Keywords: Tourism; COVID-19; Portugal; Castelo Branco; strategic plan
Introduction
As the number of COVID-19 cases increased in early 2020, travel
restrictions spread out from the Wuhan epicentre to most countries, especially traditional European tourism destinations such
as Milan (Italy) and Madrid (Spain). With no vaccine to prevent
the disease and limited medical interventions available to treat it,
most countries responded with various forms of non-pharmaceutical measures, including lockdown, social distancing, closure of schools/universities and non-essential businesses/workplaces, cancelling or postponing events and bans on large gatherings
of people (Gössling, Scott, & Hall, 2020)
The situation is unprecedented. Within the space of months, the
framing of the global tourism system moved from overtourism
(Dodds & Butler, 2019; Seraphin et al., 2018) to nontourism, vividly illustrated by blogs and newspaper articles depicting popular tourism sites in ‘before’ and ‘after’ photographs (Condé Nast
Traveller, 2020). Tourism ‘success’ has been historically defined
by virtually all tourism organizations (UNWTO, ICAO, CLIA,
or WTTC) as growth in tourism numbers. This perspective had
already been questioned in the context of the global financial crisis (Hall, 2009), and with the challenges of overtourism, climate
change and the COVID-19 pandemic, it has clearly become outdated.
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ICAO, CLIA ou WTTC) como um aumento do número de turistas. Tal perspetiva fora já posta em causa no contexto da crise
financeira global (Hall, 2009), mas os desafios relacionados com
o turismo de massas, mudanças climáticas e, agora, a pandemia
COVID-19, tornaram-na claramente ultrapassada. A palavra
“crise”, em mandarim, é formada por dois caracteres: perigo +
oportunidade. Como referiu John F. Kennedy, “numa crise esteja
consciente do perigo – mas reconheça a oportunidade”. Como
tal, a presente crise deve sensibilizar-nos para os temas da segurança e sustentabilidade, criando oportunidades para pôr em
prática um “desenvolvimento que alcance as necessidades do
presente, sem pôr em causa a capacidade das futuras gerações
para alcançar as suas necessidades” (World Commission on Environment and Development, 1987: 43).
O desafio é agora aprender, coletivamente, a partir desta crise
global, para acelerar a implementação do turismo sustentável
(Gössling, Scott, & Hall, 2020). No sentido de apresentar uma
alternativa a algumas regiões em Portugal onde a capacidade máxima já estava a ser ultrapassada, o turismo rural tem-se afirmado em termos nacionais como uma alternativa com o potencial
de contribuir para o desenvolvimento e melhoria dos padrões de
vida das populações locais e da qualidade do ambiente em áreas
rurais (Page & Getz, 1997; Richard & Sharpley, 1997).
Castelo Branco, localizado na região centro de Portugal, próximo
da fronteira com Espanha, deve, como tal, interpretar o turismo no contexto do desenvolvimento sustentável, considerando
as perspetivas económicas, ecológicas, temporais e humanas
(Coccossis, 1996). Assim, um plano estratégico é necessário para
identificar as necessidades e promover as potencialidades de
Castelo Branco, nomeadamente com o objetivo de prevenir certas tendências regressivas que têm preocupado várias entidades
em busca de ações que contrariem ou, pelo menos, mitiguem os
efeitos negativos do êxodo rural e do envelhecimento demográfico (Fonseca & Ramos, 2007).
Metodologia
Com o objetivo de avaliar as perspetivas dos principais atores do
setor turístico/hoteleiro em relação à era pós-Covid, foi criado
um guião para entrevistas com gestores da área, bem como um
questionário preliminar para um inquérito online a potenciais
turistas. No momento da redação deste artigo, só tinha sido ainda possível obter os resultados da entrevista com a autoridade do
Turismo do Centro (ARPT Centro de Portugal) e os resultados
preliminares do inquérito online realizado, com 41 respostas.
Também foi consultada documentação sobre a região, para enquadrar adequadamente a pesquisa e as propostas apresentadas.
Os resultados foram interpretados com base no estudo de fontes
documentais sobre o destino, considerando as melhores práticas
recomendadas pela literatura relevante.
Resultados
De acordo com os dados do INE, referentes à evolução, de 2013 a
2018, da taxa de ocupação, número de hóspedes e estadia média
no Município de Castelo Branco, podemos constatar que todos
os indicadores revelam um aumento, ainda que muito aquém
dos aumentos verificados em destinos mais populares como Lisboa ou Porto.
A procura está associada à necessidade de encontrar a “autenticidade”, um passado nostalgicamente adornado e a perfeita
integração do Homem na Natureza, com atividades ao ar livre,
a beleza das paisagens e o relaxamento proporcionado pela calma e tranquilidade do meio envolvente, longe da agitação das
cidades (Frochot, 2005; Lane, 2009; Ribeiro & Marques, 2002;
Kastenholz et al., 2012).

The word “crisis” in Chinese, however, is formed by two characters (danger + opportunity): “in a crisis be aware of the danger
– but recognize the opportunity”. The present crisis should therefore be used to raise awareness regarding safety and sustainability issues, creating opportunities to put into practice a “development that meets the needs of the present without compromising
the ability of future generations to meet their own needs” (World
Commission on Environment and Development, 1987: 43).
The challenge is now to collectively learn from this global tragedy to accelerate the transformation of sustainable tourism
(Gössling, Scott, & Hall, 2020). In order to present an alternative to some locations in Portugal where the maximum capacity was already being exceeded, rural tourism has become one
of the options in terms of domestic tourism, with the potential
of contributing to the development and improvement of living
standards of local people and the environmental quality in rural
areas (Page & Getz, 1997; Richard & Sharpley, 1997).
Castelo Branco, located in the central region of Portugal, close
to the Spanish border, should therefore interpret tourism in the
context of sustainable development, considering economic, ecological, temporal and human perspectives (Coccossis, 1996). A
strategic plan is thus required to identify the needs and to promote the necessary skills in Castelo Branco, namely in order to
prevent regressive trends that have raised concerns from various
entities in search of actions that contradict or, at least, mitigate
the negative effects of rural exodus and demographic aging (Fonseca & Ramos 2007).
Methodology
In order to assess the perspectives of key-stakeholders with
regard to a post-Covid era in terms of tourism, a guide for interviews with managers and a preliminary questionnaire for an
online survey of potential tourists were created. At the time of
writing, it was only possible to obtain the results of the interview with the tourism authority of the centre of Portugal (ARPT
Centro de Portugal) and preliminary results of the online survey
conducted with potential tourists, with 41 answers. Documentation about the region was also consulted to adequately encompass the research and frame the proposals presented. Results
were interpreted based on the study of documental sources about
the destination considering the best practices recommended by
relevant literature.
Results
According to data from Statistics Portugal, referring to the evolution from 2013 to 2018 on the occupancy rate, number of guests,
and average stay in the Municipality of Castelo Branco, we can
see that all indicators show an increase, although far below the
increase witnessed in popular destinations such as Lisbon or
Porto. The demand is associated with the search of the “authentic”, a nostalgically embellished past, the perfect integration of
Man in Nature, with outdoors activities in natural contexts, scenic beauty and relaxation in a calm and peaceful environment,
far away from busy cities (Frochot, 2005; Lane, 2009; Ribeiro &
Marques, 2002; Kastenholz et al., 2012). The data received from
the Tourism Information Office of Castelo Branco regarding a
TOP 15 ranking in terms of origins of tourists, from 2016 to
2020, reveals that Portuguese and Spanish tourists dominate
the ranking prominently, indicating a great dependence on the
domestic and Spanish markets. However, while the evolution of
ecotourism has always been piecemeal (e.g. ecotourism succeeds
in many places alongside mass tourism), COVID-19 “presents a
once in a generation opportunity where the institutional pump is
primed for transformation” (Brouder, 2020).
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Os dados fornecidos pelo Posto de Turismo de Castelo Branco
relativamente à proveniência dos turistas entre 2016 e 2020 mostram que os turistas nacionais e espanhóis dominam destacadamente o ranking, revelando uma grande dependência destes dois
mercados.
No entanto, embora a evolução do ecoturismo tenha sido sempre fragmentada (por exemplo, o ecoturismo é bem-sucedido em
muitas áreas a par do turismo de massas), a pandemia da COVID-19 “apresenta uma oportunidade única numa geração, com
a máquina institucional voltada para a transformação” (Brouder,
2020). Como referido nas respostas providenciadas pela entidade Turismo do Centro (ARPT Centro de Portugal), “se o centro
de Portugal já era o destino preferido por aqueles que fogem das
multidões, agora será ainda mais”.
De acordo com o inquérito online, a maior parte dos inquiridos
estariam dispostos a fazer as próximas férias numa região com
baixa densidade populacional, como é o caso de Castelo Branco.
Os fatores prioritários salientados são: a segurança, o distanciamento social, os espaços abertos, a natureza, as atividades e gastronomia. A região de Castelo Branco, segundo os inquiridos, é
bem conhecida, e aproximadamente metade planeia visitá-la por
causa da sua beleza singular, do afeto pela Beira Baixa e do contacto com a natureza, com particular destaque para o usufruto
das praias fluviais.
O turismo rural tem-se afirmado como uma importante alternativa no âmbito do turismo doméstico, nomeadamente como uma
forma de melhorar as condições de vida e desenvolver o meio envolvente da população local em áreas rurais (Page & Getz, 1997;
Richard & Sharpley, 1997).
Parte da estratégia para promover o turismo na região centro de
Portugal, da qual Castelo Branco faz parte, já arrancou pela mão
da entidade do Turismo do Centro (ARPT Centro de Portugal),
e mais campanhas publicitárias vêm a caminho. Ainda assim, a
região de Castelo Branco tem carência de investimento privado
que incentivem a oferta de produtos turísticos, tal como apoios
públicos que encorajem os empreendedores a investir na região
e, consequentemente, a prevenir o êxodo da população ativa.
Conclusão
Chegámos à conclusão de que seria necessário e útil desenvolver
algumas infraestruturas para permitir que a região dê um salto
qualitativo e se adapte o mais rápido possível aos novos desafios.
É essencial, a nosso ver, cativar potenciais turistas com ofertas
mais tentadoras, nomeadamente com a criação de um conjunto
de atividades e ocupações de lazer, públicas ou privadas, programas de eventos culturais e desportivos, promovendo, por exemplo, a cultura local e gastronómica, sem descurar a exploração
do ambiente circundante, através de caminhadas organizadas,
trilhos e workshops.
Da mesma forma, é necessário que as autoridades oficiais e os
agentes turísticos/hoteleiros invistam mais na melhoria das condições que oferecem aos turistas, o que naturalmente pressupõe
uma estratégia e um plano de investimento, particularmente na
atualização tecnológica e do design das unidades hoteleiras e de
restauração.
Detetámos igualmente a necessidade de uma maior promoção e
disseminação da imagem de Castelo Branco a nível nacional e internacional por todas as entidades envolvidas, para que a região
se torne um destino relevante no atual contexto turístico, aproveitando este momento único para se afirmar como uma região
de qualidade ímpar.

As referred in the answer from ARPT Centro de Portugal, if the
center of Portugal was already a preferred destination for tourists
fleeing the crowds, now it will be even more.
In fact, according to the online survey, most respondents would
be willing to take their next vacation in a region with a low population density, such as Castelo Branco. The priorities highlighted by the respondents are security, social distance, open spaces,
nature, activities and gastronomy. The region of Castelo Branco
is well known and more or less half of respondents are planning
to visit the region because of its unique beauty, love for Beira
Baixa itself, and contact with nature, as well as the river beaches
in the area.
Rural tourism has become an important option in terms of domestic tourism, namely as a way to develop and improve the living standards and environmental quality of local people in rural
areas (Page & Getz, 1997; Richard & Sharpley, 1997).
Part of a strategy to promote tourism in the central region of Portugal, of which Castelo Branco is part, has already been launched
by ARPT Centro de Portugal and more advertising strategies are
underway. However, the region of Castelo Branco lacks private
investment to boost the offer of tourism products, as well as public support encouraging entrepreneurs to invest in the region so
as to prevent the exodus of the active population.
Conclusion
We have thus come to the conclusion that, in the region under
consideration, it would be necessary and useful to develop a
whole range of infrastructures to enable the region to make a
qualitative leap and adapt as quickly as possible to the new challenges. It would be essential, in our view, to captivate potential
tourists with more tempting offers, namely with the creation of a
set of leisure activities and occupations, whether public or private, programs of cultural and sports events, promoting, for example, local culture and gastronomy, not neglecting the discovery of
the surrounding environment with tours, trails, etc.
Similarly, there is a need for official authorities and tour operators to increasingly invest in improving the conditions they offer
tourists, which of course presupposes a sometimes-significant
planning and investment plan, particularly in the design of catering and hotel units.
We also detect the need for greater promotion and dissemination
of the national and international region of Castelo Branco by all
entities involved, with a view to making the region a preferred
destination in the current tourism context, taking advantage of
this moment to assert itself as a region of unique quality.
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Resumo
A crise da Covid-19 afetou profundamente a economia em todo
o mundo, especialmente os setores do turismo e da hotelaria.
Portugal, nomeado o melhor destino turístico do mundo nos últimos três anos, é considerado um país com uma economia bastante dependente destes setores. Considerando a oportunidade
criada pela atual crise para o desenvolvimento e promoção de
destinos seguros e sustentáveis, o objetivo do presente estudo é
ajudar a desenvolver o turismo doméstico na região de Portalegre, em Portugal, identificando atrações na área que permitam
a promoção do turismo, evitando simultaneamente a sua massificação no período pós-Covid-19. A metodologia da pesquisa
compreenderá o estudo de fontes documentais e a aplicação de
questionários a diretores de estabelecimentos hoteleiros. Como
resultado, serão propostos novos procedimentos para promover
o turismo e a hotelaria nesta região, com base na criação de ambientes seguros e sustentáveis para os turistas.

Abstract
The COVID-19 crisis has deeply affected the economy worldwide, especially the tourism and hospitality sectors. Portugal, nominated the best tourist destination in the world for the last three
years, is a country with an economy heavily dependent on these
sectors. Considering the opportunity created by the present crisis for the development and promotion of safe and sustainable
destinations, the aim of the present study is to help develop Domestic Tourism in the region of Portalegre, Portugal, identifying
attractions in the area that will allow the promotion of tourism
while simultaneously avoiding tourism massification in a post-Covid-19 era. The methodology of the research will comprise
the study of documental sources as well as on the application of
questionnaires to hospitality establishment managers. As a result, new procedures to promote tourism and hospitality in the
area based on the creation of safe and sustainable environments
to tourists will be proposed.

Palavras-Chave: Turismo; Turismo Doméstico; Portalegre; Covid-19; Hotelaria.

Keywords: Tourism; Domestic Tourism; Portalegre; Covid-19;
Hospitality.

Introdução
A crise de Covid-19 afetou dramaticamente os setores do turismo e hotelaria em todo o mundo, incluindo “todas as partes da
cadeia de valor da hotelaria” (Gössling et al., 2020, p. 2). Consequentemente, a pandemia contribuirá para reestruturar estes
setores, a fim de incentivar as “pessoas a viajarem localmente”
(Hall et al., 2020, p. 11) e criar atividades turísticas mais sustentáveis no período pós-pandemia (Kalyankar, 2020; Martin-Rios,
2020; Niewiadomski, 2020). Além disso, é importante considerar
a oportunidade de transformar o sistema global de turismo de
acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (Gössling et al., 2020). Considerando esta nova crise, o presente estudo
pretende ajudar a desenvolver o turismo doméstico na região de
Portalegre (Portugal). As atrações nesta área serão identificadas
com o objetivo de promover o turismo doméstico na região e evitar a massificação do turismo na era pós-Covid-19. Novos procedimentos também serão propostos para promover o turismo e a
hotelaria na região, com base na criação de ambientes seguros e
sustentáveis para os turistas.

Introduction
The Covid-19 crisis has dramatically affected the tourism and
hospitality sectors worldwide, including “all parts of the hospitality value chain” (Gössling et al., 2020, p. 2). Consequently, this
pandemic will contribute to restructure these sectors, in order to
encourage “people to travel locally” (Hall et al., 2020, p. 11) and
create more sustainable tourism activities in a post-pandemic era
(Kalyankar, 2020; Martin-Rios, 2020; Niewiadomski, 2020). In
addition, it is urgent to consider the opportunity to transform
the global tourism system according to the Sustainable Development Goals (Gössling et al., 2020). Considering this novel crisis,
the present study intends to help develop domestic tourism in
the region of Portalegre (Portugal). Attractions in this area will
be identified with the purpose of promoting domestic tourism
in the region and avoiding tourism massification in a post-Covid-19 era. New procedures will also be proposed to promote
tourism and hospitality in the region based on the creation of
safe and sustainable environments to tourists.
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O setor da hotelaria, em particular, ficou vulnerável a esta crise:
o número de hóspedes diminuiu significativamente, em 50% ou
mais, na semana de 21 de março, em comparação com a mesma
semana de 2019 (Gössling et al., 2020). Outro impacto causado
pela pandemia foi o rápido encerramento das economias, levando ao desemprego em massa. Como resultado, alguns governos
encontram-se a promover o turismo doméstico, a fim de “reduzir
a dispersão da economia nacional e fortalecer os centros regionais e as economias rurais” (Hall et al., 2020, p. 13). As comunidades das regiões interiores e rurais são as mais isoladas e revelam níveis mais baixos de exposição (Hall et al., 2020), tornando
esses destinos mais atraentes quando “comparados com as áreas
urbanas azafamadas com uma elevada densidade populacional”
(Ranasinghe et al., 2020, p. 12). Por exemplo, “hotéis ecológicos
e atrações ou locais remotos baseados na natureza e na cultura
podem ter um grande potencial para se promover” (Ranasinghe et al., 2020, p. 6) e, consequentemente, aumentar o turismo
doméstico. Estes hotéis sustentáveis preservam os seus negócios
através da implementação de práticas sustentáveis, medidas essas
que influenciarão positivamente a decisão dos hóspedes (Bader,
2005; Becker, 2009), principalmente porque os turistas conscientes procuram saúde e bem-estar ambiental (Nepal, 2020; Pyke et
al., 2016; Swarbrooke, 1999). A indústria do turismo, de facto, “é
significativamente vulnerável às mudanças no ambiente de segurança global” (Hall et al., 2012, p. 2), e a presente pandemia
afetou profundamente “a decisão de viajar dos turistas e as suas
perceções de higiene e segurança” (Nazneen et al., 2020, p. 1). A
sensação de insegurança influencia necessariamente o seu comportamento e, consequentemente, criou ansiedade e reduziu os
seus planos de viagem para os próximos 12 meses, especialmente
para grandes cidades (Garg, 2013; Mopeli, 2009; Nazneen et al.,
2020). Por isso, o desafio será fundir e aplicar os conceitos de sustentabilidade, segurança e turismo doméstico a fim de acelerar a
transformação dos setores do turismo e da hotelaria.
Metodologia
O estudo compreendeu o estudo de fontes documentais sobre
Portalegre e quatro entrevistas, online e presenciais, realizadas
em maio de 2020, com diretores de diferentes estabelecimentos
hoteleiros da região (casas de campo, alojamentos locais e hotéis), nomeadamente a Casa d’Alegrete, a Quinta da Dourada, a
Quinta da Nave do Lobo e o Hotel Sever Rio.
Resultados
A análise das fontes documentais e as entrevistas com os quatro
diretores hoteleiros revelaram que os três principais elementos
que atraem turistas a Portalegre são a natureza, a gastronomia e
a cultura local. Estas atrações incluem o turismo de natureza, que
motiva os turistas devido às paisagens naturais da região, rios e
planícies, com a possibilidade de praticar todo o tipo de atividades ao ar livre, como caminhadas, passeios a cavalo e atividades náuticas (Turismo do Alentejo, n.d.). Em segundo lugar, a
gastronomia local também é um claro fator de distinção, devido
à riqueza e diversidade de produtos regionais, mas também às
rotas do vinho, especificamente a Rota de São Mamede (Silva,
2012). Por fim, outra atração turística é o turismo cultural, que
envolve monumentos religiosos e históricos, museus, como por
exemplo, o Museu da Tapeçaria de Portalegre, devido ao seu rico
património e reconhecimento internacional (Silva, 2009). Adicionalmente, os entrevistados afirmam que o turismo doméstico
será o principal tipo de turismo a ser praticado no período pós-Covid-19, porque os turistas se sentirão mais seguros se permanecerem em Portugal. Para além disso, esse tipo de turismo
também apoiará a economia nacional.

The accommodation sector in particular has been vulnerable to
this crisis: guest numbers have declined significantly, by 50% or
more, for the week of 21st of March, in comparison to the same
week in 2019 (Gössling et al., 2020). Another impact caused by
this pandemic was the rapid shutdown of economies, leading to
mass unemployment. As a result, some governments are promoting domestic tourism in order to “reduce leakage from the
national economy and to bolster regional centres and rural economies” (Hall et al., 2020, p. 13). The communities of the interior and rural regions are more isolated and have lower levels
of exposure (Hall et al., 2020), making these destinations more
attractive when “compared to the crowded urban areas with high
population density” (Ranasinghe et al., 2020, p. 12). For instance,
“eco-friendly hotels and nature and culture based remote attractions/locations may have a great potential to promote themselves” (Ranasinghe et al., 2020, p. 6) and consequently increase
domestic tourism. These sustainable hotels preserve their business by implementing sustainable practices, measures which will
positively influence the guests’ decision (Bader, 2005; Becker,
2009), especially as mindful tourists seek environmental health
and wellbeing (Nepal, 2020; Pyke et al., 2016; Swarbrooke, 1999).
The tourism industry, in fact, “is highly vulnerable to changes
in the global security environment” (Hall et al., 2012, p. 2), and
this pandemic has deeply affected “tourists travel decision and
their perceptions of hygiene and safety” (Nazneen et al., 2020, p.
1). The sense of safety influences their behaviour, and has consequently created anxiety and reduced their travel plans for the
next 12 months, especially to big crowded cities (Garg, 2013;
Mopeli, 2009; Nazneen et al., 2020). The challenge, thus, is to
merge and apply the concepts of sustainability, safety and domestic tourism in order to accelerate the transformation of the
hospitality and tourism sectors.
Methodology
The study comprised the study of documental sources about Portalegre and four interviews, online and in person, conducted in
May 2020, with managers of different hospitality establishments
in the region (country houses, local accommodation and hotels),
namely Casa d’Alegrete, Quinta da Dourada, Quinta da Nave do
Lobo and Hotel Sever Rio.
Results
The analysis of documental sources and the interviews with the
four managers revealed that the three main elements that attract
tourists to Portalegre are nature, gastronomy and local culture.
These attractions include nature tourism, which motivates tourists owing to the region’s natural landscapes, rivers and green
plains, with the possibility to practice all types of outdoor activities, for instance hiking, horse riding and nautical activities
(Turismo do Alentejo, n.d.). Secondly, local gastronomy is also
a clear distinguishing factor, due to the richness and diversity of
regional products, but also the wine routes, specifically the Rota
de São Mamede (Silva, 2012). Lastly, another tourism attraction
is cultural tourism, which involves religious and historical monuments and museums, for example, the Tapestry Museum of
Portalegre, due to its rich heritage and international recognition
(Silva, 2009). Additionally, the respondents claim that domestic
tourism will be the main type of tourism to be practiced in a
post-Covid period because tourists will feel safer if they stay in
Portugal. Moreover, this type of tourism will also support the national economy. The respondents believe that the region of Portalegre conveys an idea of safety due to the low number of Covid-19 cases, as well as the low population density and the high
population dispersion. To convey this idea of safety to tourists,
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Os entrevistados acreditam que a região de Portalegre transmite
uma ideia de segurança devido ao baixo número de casos Covid-19, bem como à baixa densidade populacional e à alta dispersão populacional. Para transmitir essa ideia de segurança aos
turistas, os diretores consideram que a melhor estratégia para
promover a região é divulgar as suas atrações e o facto de haver
poucos casos de Covid-19, devendo todos os estabelecimentos
hoteleiros apresentar altos padrões de higiene e obter o certificado Clean & Safe promovido pelas autoridades nacionais. Os
diretores irão proceder à alteração dos padrões operacionais dos
seus empreendimentos, aumentando os procedimentos de higiene, e todos os funcionários deverão usar o equipamento de proteção adequado. O número de hóspedes nas áreas comuns deve
ser reduzido.
Considerando as fontes documentais e as perspetivas dos diretores acima mencionadas, deve ser criada uma nova campanha
de marketing, pois esta região apresenta as condições necessárias
para promover o turismo e a hotelaria no período pós-Covid-19.
Esta campanha deve apresentar Portalegre como um dos destinos mais seguros e sustentáveis de Portugal, demonstrando tranquilidade e, simultaneamente, promovendo a região como um
local para relaxar e explorar. O património natural e rural deve
ser destacado, com o objetivo de aumentar a reputação da região.
Finalmente, a alta dispersão populacional e a baixa densidade
populacional devem ser realçadas, pois contribuem para um ambiente seguro para os turistas e, consequentemente, incentivam o
turismo doméstico em Portalegre. Esta campanha turística deve
transmitir como esta região é pacífica e segura através do seguinte slogan: “Descubra a tranquilidade e a segurança de Portalegre”.
Para transmitir estas características ao turista, a campanha deve
incluir alguns exemplos: o Parque Natural da Serra de São Mamede, com uma paisagem natural excecional; a Coudelaria de
Alter Real como atividade ao ar livre, nomeadamente passeios a
cavalo; e a Quinta da Dourada, uma casa de campo encantadora
e tranquila.
Conclusão
Com base nas entrevistas realizadas, o estudo confirmou que a
presente pandemia contribuirá para a reestruturação dos setores
de turismo e hotelaria, criando uma oportunidade para o desenvolvimento do turismo doméstico na região de Portalegre. De
facto, a região combina as condições e atrações necessárias para
promover o turismo e a hotelaria no período pós-pandemia,
pois é um destino com baixa densidade populacional e, acima de
tudo, capaz de transmitir segurança e tranquilidade aos turistas.
Recomenda-se, portanto, uma nova campanha para promover
a região, baseada na ideia de Portalegre como um dos destinos
mais seguros e sustentáveis de Portugal, proporcionando um ambiente seguro e promovendo a região como um local para relaxar
e explorar.
Como o tempo limitado disponível impediu a recolha de dados
adicionais, considera-se necessária a contribuição de pesquisas
adicionais para a criação de uma campanha significativa, nomeadamente entrevistas com outros agentes da indústria e uma pesquisa com potenciais turistas nacionais.

the managers consider that the best strategy to promote the region is to advertise the region’s attractions, the fact that it has a
few cases of Covid-19; and all hospitality establishments should
present high hygiene standards and earn the Safe & Clean certificate promoted by national authorities. The managers will change
the operational standards of their accommodations by increasing hygiene procedures, and all employees must use proper protection equipment and the number of guests in common areas
should be reduced. Considering the documental sources and
the managers’ perspectives mentioned above, a new marketing
campaign should be created, as this region presents the necessary conditions to promote tourism and hospitality in a post-Covid era. This campaign should present Portalegre as one of
the safest and most sustainable destinations in Portugal, exuding
tranquillity and, simultaneously, promoting the region as a place
to relax and explore. The natural and rural heritage should be
highlighted, with the aim of increasing the renown of the region.
Finally, the high population dispersion and the low population
density should be emphasized as it will contribute to a safe environment for tourists and, consequently, encourage domestic tourism in Portalegre. This tourism campaign should convey how
peaceful and safe this region is, through the following slogan:
“Discover the tranquillity and safety of Portalegre”. To transmit
these characteristics to tourists, the campaign should include a
few examples: the Natural Park of Serra de São Mamede, with
its outstanding natural landscape; the Coudelaria de Alter Real
as an outdoor activity, namely horse riding; and the Quinta da
Dourada, a charming and quiet country house.
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Conclusion
Based on the interviews conducted, the study confirmed that
the present pandemic will contribute to the restructuring of the
tourism and hospitality sectors, creating an opportunity for the
development of domestic tourism in the region of Portalegre.
The region, in fact, combines the necessary conditions and attractions to promote tourism and hospitality in a post-Covid era,
since it is a destination with low population density and, above
all, capable of providing safety and tranquillity to tourists. A new
campaign to promote the region is therefore recommended, based on the idea of Portalegre as one of the safest and most sustainable destinations in Portugal, conveying tranquillity to tourists
and promoting the region as a place to relax and explore.
As the limited time available prevented the collection of additional data, input from additional research is considered necessary for the creation of a significant campaign, namely interviews
with other agents in the field and a survey of potential national
tourists.
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Resumo
O turismo em Portugal esteve em período de crescimento ao
momento da pandemia do COVID-19. A partir de Janeiro de
2020, tal como em todos os outros sectores, o turismo foi muito
afetado. Este projeto tem como objetivo ajudar o setor hoteleiro
garantindo a segurança dos clientes e mantendo uma distância
social necessária. Porto Covo, uma pequena vila de praia no litoral de Portugal, é o destino escolhido para a implementação
do projeto, uma vez que é tecnologicamente subdesenvolvido.
O projeto consiste na criação de uma aplicação com 2 funções
diferentes. Por um lado, servir as unidades hoteleiras, através da
aplicação que oferece serviços hoteleiros. Por outro lado, atender
clientes externos, que também acedem à aplicação, que contém
informações sobre serviços e atividades na região. Os clientes
também podem reservar e pagar atividades e serviços na aplicação usando códigos QR. A implementação desta aplicação
potenciará a existência de um mercado hoteleiro sustentável e
inovador, melhorando o desenvolvimento económico e tecnológico da região.

Abstract
Tourism in Portugal has been growing exponentially. However,
due to the COVID-19 pandemic it has suffered a big downturn.
This project consists of responding to the needs of the hotel sector, striving for safety while maintaining its offer to the public
ensuring the necessary social distance. Porto Covo, a small beach
village on the coast of Portugal, is the destination chosen for the
implementation of the project since it is technologically underdeveloped. The project consists in the creation of an application
with 2 different functions. On the one hand, to serve the Hotel
Unit, through the app offering customer services. On the other
hand, to serve external customers, who can also access the app,
which contains information about services and activities in the
region. Clients can also schedule and pay for the activity in the
app and then receive a QR code for access. The implementation
of this application will boost the existence of a sustainable and
innovative hotel market, thus enhancing the economic and technological development of the region.

Palavras-Chave: App; inovação; tecnológica; sustentabilidade;
Porto Covo.

Keywords: App; innovation; technological; sustainability; Porto
Covo

Introdução
No presente momento, é necessário manter distanciamento social devido ao COVID-19 (DGS, 2020). Várias são as consequências deste distanciamento, e no turismo causou um impacto
profundo. Os clientes necessitam sentir segurança para voltar a
praticar sair das suas casas e das suas cidades. É neste âmbito
que o desenvolvimento tecnológico pode intervir, sendo útil para
apresentar soluções que permitam continuar Assim, este projeto
apresenta ideias a serem utilizadas, durante e após a pandemia,
com o intuito de criar confiança nos clientes, e gerar receitas,
fazendo crescer o turismo dentro do país.

Introduction
During the last decade, tourism has become a sector of great importance in Portugal. However, the global pandemic that society
is living now, leads the country to reconsider and innovate. It is
evident the need for social distancing in the struggle against the
COVID-19 virus. It is essential, now more than ever, to ensure
that customers feel safe and healthy (DGS, 2020). Technological
development has proven to be one of the most viable solutions to
meet these needs. This project introduces ideas to be used during
and after the pandemic, in order to create trust in customers, and
generate revenue, thus increasing tourism within the country.

Revisão da literatura
A Organização Mundial do Turismo (2020) registou uma quebra
de 22% no turismo internacional no primeiro trimestre do ano
e a previsão atual é de uma queda económica na ordem dos 60%
a 80% relativamente a 2019. Em Portugal, foram canceladas cerca de 79,2% das reservas de viagens agendadas para alojamentos
turísticos nos meses decorrentes de março a agosto em todo o
país, sendo que agosto é o mês, que até março, registou menos
cancelamentos (INE 2020).

Literature review
The World Tourism Organization (2020) registered a drop of
22% in international tourism in the first quarter of the year and
the current forecast foresees an economic drop of around 60%
to 80% compared to 2019. In Portugal, about 79.2% of travel
bookings for tourist accommodations were canceled in between the months from March to August across the country, with
August being the month, that registered less cancellations, as of
march (INE, 2020).
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Para colmatar a falta de turistas internacionais, devido ao fecho
de fronteiras, melhorar a economia interna e fortificar o turismo
nacional, a implementação do turismo doméstico, é imprescindível. Segundo Bento (2016), países com um forte turismo doméstico normalmente estão melhor preparados lidar com flutuações económicas provindas de crises, terrorismo e catástrofes
naturais ou sanitárias. Segundo Ruda (2010), o turismo Cultural
é o que mais promove o país, sendo os residentes, quem valoriza estas atrações quer sejam património material ou imaterial.
O mesmo, ajuda assim a combater a sazonalidade, obrigando à
revitalização das regiões de destino, aumentando o seu valor, o
emprego e as suas receitas.
As pequenas regiões disponibilizam aos seus visitantes um maior
conhecimento cultural. São áreas que durante alguns anos assistiram a um êxodo rural intenso, e onde atualmente, assistem a
uma revalorização por parte dos seus habitantes, e também por
parte dos turistas residentes ou não no país (Cardoso 2002). As
histórias que contam, as paisagens e a preservação ambiental
que se observa, são vantagens, que os residentes em Portugal
neste momento mais procuram devido à possibilidade de distanciamento social (VisitPortugal & DGS, 2020), contrariamente ao excedente de população que se assiste nas grandes cidades
e como forma de combater o overtourism (The Guardian 2020
& Mason 2003). O desenvolvimento tecnológico, tem sido um
grande impulsionador para o desenvolvimento de pequenas regiões, esta implementação sofre algumas dificuldades, pois ainda
existe uma grande mentalidade empresarial conservadora, nestas regiões menos desenvolvidas (Estanque 2002). Apesar deste
pensamento conservador, estudos indicam que com uma inovação tecnológica contínua, as empresas de turismo e hotelaria
conseguem melhorar a qualidade dos seus serviços e ao mesmo
tempo oferecer uma experiência mais personalizada ao hóspede (Machado & Almeida 2010). Conseguem também prever as
necessidades e os desejos dos clientes e aumentar a lealdade dos
mesmos, através de programas inteligentes, resultando igualmente numa maior eficiência e produtividade do trabalho para
as empresas (Bilgihan 2015 & Pedrana 2013). Ao longo dos anos
têm surgido novas aplicações e diferentes meios de comunicação, como os QR Codes, que têm também facilitado mais o cliente na realização das suas compras e na acessibilidade à informação. Os mesmos oferecem uma forma interessante de capturar e
distribuir uma quantidade enorme de informações de maneira
simples, rápida e eficiente (Rouillard 2008 & Gabriel 2010).
A investigação proposta pretende desenvolver a inovação tecnológica como uma solução para a promoção de regiões rurais que
nos próximos meses serão a solução para um turismo mais seguro durante a pandemia COVID-19.
Metodologioa
Para que a nossa ideia fosse legitimada, realizamos um conjunto de questões a um proprietário de unidades hoteleiras, entre o
Norte e o Sul do país. As questões foram realizadas via E-mail,
devido à necessidade de distanciamento atual. Dentro do questionário expusemos dois tipos de temas, o primeiro sendo a
crença de que o turismo interno e rural iria crescer, devido à necessidade de isolamento atual e à necessidade de haver um crescimento da economia dentro do país, e a segunda a importância
da tecnologia nesse crescimento como uma forma de segurança
e higiene para os clientes.
Resultados
Após a realização do questionário, foi claro o interesse e preocupação, por parte do entrevistado, tanto pelo crescimento do turismo doméstico, como também pela necessidade do desenvol-

To make up for the lack of international tourists, mainly because of border crossing restrictions, improving the domestic economy, and strengthening national tourism, the implementation
of domestic tourism is essential. According to Bento (2016), countries with strong domestic tourism are usually better prepared
to deal with economic fluctuations arising from crises, terrorism,
and natural or health catastrophes. According to Ruda (2010),
Cultural tourism is the one that most promotes the country,
being the residents, who value these attractions whether they are
material or immaterial heritage. Equally, it helps to battle against
seasonality, forcing the revitalization of the destination regions,
increasing their value, employment, and income.
Small regions provide their visitors with great cultural knowledge. These are areas that for some years have witnessed an intense
rural exodus. However, they are experiencing a reevaluation on
the part of their inhabitants, and also by who resides or not in the
country (Cardoso 2002). The stories they tell, the landscapes and
the environmental preservation that can be observed, are advantages that those who live in Portugal are currently looking for the
most due to the possibility of social distancing (VisitPortugal &
DGS, 2020), in contrast to the surplus population that is seen in
larger cities and as a way to combat overtourism (The Guardian,
2020 & Mason 2003).
Technological development has been a major tool in the development of small regions. This implementation suffers some
difficulties, as there is still a great conservative entrepreneurial
mindset in these less developed regions (Estanque 2002). Despite
this conservative thinking, studies indicate that with continuous
technological innovation, tourism and hospitality companies
can improve the quality of their services, offering at the same
time, more personalized experience to the guest (Machado & Almeida 2010). They are also able to foresee customers’ needs and
desires and increase customer loyalty through intelligent programs, also resulting in greater efficiency and work productivity
for companies (Bilgihan 2015 & Pedrana 2013). Over the years,
new applications and different means of communication have
emerged, such as QR codes, which have also made it easier for
customers to make their purchases and access information. They
offer a revamped way of capturing and distributing a huge amount of information in a simple, fast, and efficient way (Rouillard
2008 & Gabriel 2010). The proposed research aims to develop
technological innovations as an alternative for the promotion of
rural regions that in the coming months will be the solution for
safer tourism during the COVID-19 pandemic.
Methodology
In order to confirm our idea, we asked a set of questions to a
hotel owner, with proprieties in the north and south regions of
the. The questions were asked via e-mail, to follow the new social
distancing rules. Within the questionnaire, we exposed two types
of topics: Firstly, being the belief that domestic and rural tourism
would grow, due to the need for current isolation and the need
for economic growth within the country. And the second the importance of technology in this growth as a form of safety and
hygiene for customers.
Results
After completing the questionnaire, the subject’s interest and
concern was clear, both for the growth of domestic tourism, as
well as for the need for technological development in smaller
regions. They say that there is current prosperity in the growth
of inland tourism, not only due to the growth of homecountry’s
economy but also so that guests feel more secure and protected.
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vimento tecnológico nas regiões mais pequenas. O mesmo diz
haver uma prosperidade atual do crescimento do turismo interior, não só pelo crescimento da economia no país, mas também
para que os hóspedes se sintam mais seguros e protegidos. Do
mesmo modo, existe uma necessidade de um maior desenvolvimento tecnológico nestas regiões. Para que haja um bom funcionamento e distanciamento dentro das unidades hoteleiras, sendo
este tipo de turismo bastante personalizado, a criação de uma
aplicação e a introdução de QR Codes poderá ser útil para que
o atendimento possa continuar, mas com a devida segurança.
Conclui ainda que, deveria haver uma maior preocupação em
conjunto, por parte das juntas de freguesia e das unidades hoteleiras e turísticas, para que este desenvolvimento fosse possível.
Limitações
É importante salientar a dimensão diminuta do projeto, levando à impossibilidade de desenvolvimento e explicação de alguns
conteúdos, nomeadamente as funcionalidades detalhadas da
aplicação. A falta de recursos, é também uma lacuna identificada
neste projeto, que por consequência conduziu à falta de dados
estatísticos, para obtenção de estudos de mercado e inquéritos à
população de Porto Covo. E à falta de realização de prototipagem
(cariz intervencionista), o mesmo sucede na fase avaliativa na
qual, não foram realizados testes de usabilidade com o intuito da
implementação do produto no mercado.
Conclusões
O desenvolvimento tecnológico parece ser uma aposta a considerar, não só pela maior segurança e higiene, mas também pela
possibilidade de evolução do setor em áreas menos desenvolvidas. A introdução de uma aplicação e QR codes no turismo,
pode ser uma alavanca para o desenvolvimento de pequenas
regiões, mas salienta-se uma dificuldade de aceitação por parte
da população menos jovem. Assim sendo, seria importante uma
cooperação entre as juntas de freguesia, e as populações destas
pequenas regiões, aproveitando este período pandémico para
crescerem e se desenvolverem a nível tecnológico.

Likewise, there is a need for further technological development
in these regions. So that there is a good balance between the employer’s work and hotel, this type of tourism being very personalized, the creation of an application and the introduction of QR
codes can be useful so that the service can continue, but with due
security. It also concludes that there should be a greater concern
thought in partnership of both hotel units and city councils, for
this development to be possible.
Limitations
It is important to highlight the small size of the project, leading
to the impossibility of developing and explaining further content, namely the detailed functionalities of the application.
The lack of resources is also a gap identified in this project, which consequently led to the lack of statistical data, as well as few
market studies and surveys to the population of Porto Covo. And
due to the lack of prototyping (interventionist nature), the same
happens in the evaluation phase in which usage tests were not
carried out to implement the product on the market.
Conclusion
Technological development is worth considering, not only for
greater safety and hygiene but also for the possibility of evolution
of the sector in less developed areas.
The introduction of an app and QR codes in tourism can be a
gateway for the development of small regions. It is, however, noted a difficulty of acceptance by the oldest population. Therefore,
cooperation between parish councils and the population of these
small regions would be important, taking advantage of this pandemic period to grow and develop at the technological level.
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Resumo
O surto do Covid-19 está a ter consequências indesejáveis no turismo. O contágio rápido da doença transmite o medo de viajar
em transportes coletivos bem como da hospedagem em empreendimentos turísticos. O autocaravanismo pode constituir uma
forma alternativa de revitalizar o turismo em Portugal pois permite que a população portuguesa viaje, quer para regiões urbanas quer para regiões rurais, com segurança na mobilidade e na
hospedagem. O presente estudo tem como objetivo analisar até
que ponto o autocaravanismo é percecionado como atrativo para
quem pretende fazer turismo e se as regiões turísticas estão recetivas a esta modalidade. A recolha de dados foi realizada através
de uma metodologia mista, incluindo uma entrevista à Presidente do Grupo de Setor do Campismo, Caravanismo e Turismo de
Ar-Livre, da Associação da hotelaria, restauração e similares de
Portugal (AHRESP) e a aplicação de um questionário. Os resultados mostram que 77,5% não sabe que pode alugar uma caravana diariamente e a maioria dos participantes (84,3%) gostaria de
fazer uma viagem de autocaravana em Portugal. Espera-se, com
este estudo, incentivar a mobilidade em Portugal sem propagar
o vírus.
Palavras-Chave: Autocaravanismo; Portugal; Segurança na Mobilidade; Segurança na Hospedagem; Parques de Autocaravanas.
Introdução
No presente projeto procuramos explorar novas oportunidades
que possam ajudar o desenvolvimento do turismo em Portugal.
Assim, centramos a nossa atenção na modalidade do autocaravanismo, como uma possível solução para o problema da ausência do turismo, devido ao COVID-19. Com a prática desta modalidade poderá haver mais segurança na mobilidade turística,
acompanhada pelo conforto e liberdade de uma acomodação
segura. O corpo do trabalho apresenta a revisão da literatura, seguida da metodologia adotada e os resultados obtidos. Por fim,
apresentam-se as limitações e as conclusões.
Revisão da literatura
O Autocaravanismo assume-se como uma forma de turismo itinerante devido ao tipo de viagens que permite realizar (Poudel,
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Abstract
The Covid-19 outbreak is having undesirable consequences for
tourism. The fast contagiousness of the disease transmits fear
of traveling in public transports as well as accommodation in
hospitality facilities. Travelling by motorhome can be an alternative to revitalize tourism in Portugal, allowing the Portuguese
population to travel, either to urban or rural regions, with secure mobility and accommodation. This study aims to analyze
the extent to which the motorhome is perceived as attractive for
those who intend to do tourism and if the tourist regions are
receptive to this modality. Data collection as done through a mixed methodology, including an interview with the President of
Outdoor Camping and Caravanning Tourism of the Association
of Hotels, Restaurants and Similar of Portugal (AHRESP), and
the application of a questionnaire. The results show that 77.5%
did not know that they could rent a motorhome daily and most
of the participants (84.3%) would like to go on a motorhome trip
in Portugal. This study aims to reduce the impact of the Covid-19
outbreak on tourism during the 2020 summer and to encourage
mobility in Portugal, while reducing the spread of the virus.
Keywords: Covid-19; Motorhome; Portugal; Secure Mobility.
Introduction
In this project, we are going to explore new opportunities that
can help the development of tourism in Portugal. Thus, we focus
our attention on Caravanning Tourism, as a possible solution to
the problem of the absence of tourism due to the COVID-19.
With the practice of this mobility, there may be more security in
tourism mobility, with comfort and freedom of secure accommodation. This project presents a literature review, followed by
the methodology adopted and the results obtained. In the end,
we will present possible limitations and a conclusion.
Literature review
Travelling by motorhome is a form of itinerant tourism due to
the ease of mobility to different places, allowing tourists to visit a
lot of places without having to book accommodation and comply
to a strict travel plan, unlike the conventional tourist. The fact
that this is not a seasonal only activity, is another relevant feature,
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2013), possibilitando diversificar os locais de visita sem preocupações de reservas de alojamento antecipadas e sem necessidade
de cumprimento de um plano de viagem rígido, em oposição ao
turista convencional. Outra caraterística relevante, é a contribuição desta prática para a diminuição da sazonalidade. O conforto e a segurança dos veículos permitem que sejam usados em
qualquer altura do ano e para uma grande variedade de destinos,
dependendo das motivações dos praticantes (Johns & Lynch,
2007). De acordo com o Comité de Liaison du Camping-Car &
UniVDL (2009), os novos veículos utilizam produtos não nocivos para as casas de banho e cozinhas, fazendo uma gestão eficaz
dos resíduos, da água e da energia utilizada. O seu impacto ambiental é muito menor do que o de um estabelecimento hoteleiro
convencional.
A autocaravana é um veículo construído para recreação, combinando acomodação e transporte, aumentando assim a possibilidade de as pessoas irem para onde quiserem e quando quiserem.
A autocaravana enfatiza o conforto do lar, sendo certo que o aspeto mais importante da autocaravana é que ela foi construída
para “viver” de forma diferente do que num carro normal (Lorentzen, 2015). A Associação da Indústria de Caravanas (CIVD),
em 2016, apresentou números de crescimento notáveis. A literatura relacionada sobre férias em caravanas atesta o significado mais amplo de ter uma casa em movimento (Mikkelsen &
Cohen, 2015). Uma viagem de autocaravana oferece a liberdade
de acampar e dormir em lugares que os hotéis não podem replicar e uma riqueza de oportunidades experimentais normalmente
inatingíveis numa viagem (Healy, 2019).
O aluguer de autocaravanas permitiu que um novo tipo de usuário fosse incorporado a este tipo de turismo, muito mais jovem,
mas também com alto poder aquisitivo. A autocaravana é, cada
vez mais, utilizada por jovens casais ou grupos de amigos, muitos deles amantes de desportos ao ar livre, que encontram nesses
veículos a maneira de viajar em liberdade, com tudo o que precisam para praticar o seu desporto favorito. Há também, cada vez
mais, jovens com profissões liberais que a utilizam como uma
forma alternativa de turismo para conhecer a Europa, as cidades,
museus e ambientes arquitetónicos, enquanto fazem passeios panorâmicos (Revuelta, 2014).
Em Portugal, o fenómeno não possui as dimensões como noutros
países europeus (como França, Noruega, Alemanha), embora o
número de apoiantes e praticantes tenha um crescimento notável
(Dias & Domingues, 2016). O acolhimento do autocaravanismo
em França é conseguido através da criação municipal de lugares
específicos e estratégicos que atraem autocaravanistas de todo o
mundo (Comité de Liaison du Camping-Car & UniVDL, 2009).
Metodologia
Foi adotada uma abordagem mista, quantitativa e qualitativa,
para avaliar a forma como se perceciona a prática do autocaravanismo como alternativa para o turismo e de analisar possíveis
soluções para a modalidade. Os dados foram recolhidos a partir
de uma amostragem por conveniência. O questionário, aplicado
via online, foi acompanhado por uma nota explicativa, não só de
contextualização como também de garantia do anonimato e da
confidencialidade das respostas.
O questionário, constituído por 17 questões (Apêndice I), obteve
115 respostas. Relativamente ao sexo, 69,6% é do género feminino e 30,4% do género masculino. Quanto aos grupos etários,
55,67% tem menos de 32 anos de idade, 15,7% tem entre 33 e
42 anos, 11,3% tem entre 43 e 52 anos e 17,37% tem mais de 53
anos. No que diz respeito à residência, 85,24% vivem na zona da
Grande Lisboa. Os outros, dividem-se uniformemente por outras regiões de Portugal.
Pretendeu-se entender se a modalidade em análise poderá ser

as it is can be considered an option for both beach and snow tourism. The comfort and safety of the vehicles allow tourists to use
them at any time of the year, depending on their desires (Johns
& Lynch, 2007). These new motorhomes include non-harmful
products for bathrooms and kitchens, which allow sustainable
management of waste, water, and energy efficiency. Moreover,
the environmental impact is much less than that of a conventional hotel (Comité de Liaison du Camping-Car & UniVDL 2009).
A motorhome is a vehicle built for recreation, merging accommodation and transportation together thereby enhancing the
possibility of tourists to go wherever they want, whenever they
want. The motorhome emphasizes home comfort, yet the most
important aspect of the motorhome is that it is built to live in,
unlike a normal car (Lorentzen, 2015), and has presented truly
remarkable growth figures (caravanning industry association
(civd) 2016). The related literature on caravanning holidays attests to the wider significance of having a home on the move.
A motorhome holiday provides the freedom to camp and sleep
in places that hotels cannot replicate and a wide range of experiential opportunities normally unattainable in one trip (Healy, 2019). The rental of motorhomes has allowed a new type of
user to emerge in this type of tourism: a younger tourist, with
high purchasing power. The motorhome is increasingly used by
young couples and groups of friends, many of them, lovers of
outdoor sports, who find in these vehicles a way to travel freely
with everything they need to practice their favorite sport. There
are also more younger people with common liberal professions,
who use it as an alternative touristic way to get to know cities in
Europe, museums, and architectural environments while taking
scenic tours (Revuelta, 2014).
In Portugal, the phenomenon does not have the dimensions of
other European countries (like France, Norway, Germany) although the number of supporters and practitioners has been experiencing remarkable growth (Dias & Domingues, 2016). The
reception of motorhomes in France is achieved through the strategic creation of municipal places that attract motorhomes from
all over the world, like parking spots for motorhomes in city centers (Comité de Liaison du Cam- ping-Car & UniVDL, 2009).
Methodology
To understand if motorhome tourism can be an alternative for
conventional tourism and to analyze solutions for this type of
tourism, we used both quantitative and qualitative methodology.
The data was collected from a convenience sample. The online
questionnaire was accompanied by an explanation of the study
for contextualization and to guarantee the anonymity and confidentiality of participants.
The questionnaire had 17 questions and 115 answers. The participants were found to be 69.6% female and 30.4%, male. 55.67% of
participants were younger than 32 years old, 15.7% are between
the ages of 33 and 42, 11.3% between 43 and 52, and 17.37% were
older than 53 years old. The participant’s demographics showed
that 85.24% live in the Lisbon region and others are divided into
other regions of Portugal.
The main objective is to understand if motorhome tourism may
be a solution to the development of tourism after the COVID-19
pandemic in Portugal. We attempted to interview the President
of Outdoor Camping and Caravanning Tourism of the AHRESP
(Association of Hotels, Restaurants and Similar of Portugal),
who is also Vice-President of the European Federation, Dra. Beatriz Santos. The script for the interview was created, sent to, and
accepted by AHRESP (Association of Hotels, Restaurants and
Similar of Portugal).
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uma das soluções de sucesso no desenvolvimento do turismo,
após o COVID-19, em Portugal. Para esse propósito, procurou-se entrevistar um responsável institucional da modalidade do
Autocaravanismo em Portugal. Elaborou-se um guião estruturado de entrevista (Apêndice II) e contactou-se a AHRESP, que
aceitou e que remeteu o guião à Dra. Beatriz Santos, Presidente
do Grupo de Setor do Campismo, Caravanismo e Turismo de
Ar-Livre, da AHRESP, que é simultaneamente Vice-Presidente
da Federação Europeia.
Resultados
Os resultados demonstram que 85,2% dos inquiridos nunca viajou numa autocaravana. A maioria dos respondentes (77,5%),
não tem conhecimento que poderá alugar uma caravana ao dia.
Oitenta e quatro por cento dos inquiridos gostariam de realizar
uma viagem de autocaravana em Portugal, apesar da maioria
(53,9%) não saber que pode conduzir uma autocaravana com
carta de condução B e com 3 anos de experiência. Os inquiridos
preferem visitar o Alentejo (66,4%), o Norte (52,7%) e o Algarve
(50,9%). Por fim, observou-se que 88,7% dos inquiridos, afirma
que o autocaravanismo pode ser uma forma segura de viajar sem
propagação do COVID-19.
Quando o artigo foi submetido, os resultados da entrevista ainda
não estavam disponíveis
Limitações
Em breve, irá entrar em vigor uma nova legislação relacionada
com as autocaravanas, condicionando, assim, o trabalho por
falta de informação sobre o assunto. Por outro lado, ainda não
foi possível obter a resposta da Presidente do grupo de setor do
campismo, caravanismo e turismo de ar-livre, da AHRESP. Uma
outra limitação encontrada foi, através dos dados do questionário, referente à residência dos inquiridos visto 83.5% residir na
zona da Grande Lisboa.

Results
The results show that 85.2% never traveled in a motorhome and
77.5% did not know that they could rent a motorhome daily.
Most of the participants (84.3%) would like to go on a motorhome trip in Portugal, despite the majority (53.9%) do not know
that they can drive a motorhome with a B category driving license and 3 years of experience.
The participants prefer to visit the Alentejo region (66.4%),
the North (52.7%), and the Algarve (50.9%). 102 participants
(88.7%) affirm that the motorhome can be a safe way to travel without spreading COVID-19. At the moment that the paper was
submitted, the interview results were not yet available.
Limitations
Soon, there will be new legislation related to motorhomes, thus
conditioning the project due to the lack of information on the
subject. It was not possible to obtain the answer of the President
of Outdoor Camping and Caravanning Tourism of AHRESP.
Another limitation was that 83.5% of the questionnaire’s participants reside in the Greater Lisbon area.
Conclusion
This project has allowed us to verify that there is an opportunity
to make motorhome tourism an interesting solution for the summer of 2020, in Portugal. In several European countries, this type
of tourism is successful, due to existing infrastructure and promotional campaigns. The lack of knowledge of the required driving license for driving motorhomes is a constraint. As a vehicle
with accommodation, it allows one to avoid crowds and reduce
the spread of COVID-19.

Conclusão
Com o presente trabalho, podemos verificar que existe oportunidade para tornar o Autocaravanismo uma solução interessante
para o verão 2020, em Portugal. Em vários países europeus, o
Autocaravanismo tem sucesso a partir das boas infraestruturas
existentes e de uma adequada campanha de promoção e de divulgação. A falta de conhecimento sobre a carta de condução necessária para a condução das autocaravanas, torna-se uma condicionante. Trata-se de um veículo com alojamento, e por essa
razão, evita aglomerados de pessoas e propagação do COVID-19.
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Resumo
Face ao corrente problema pandémico, a indústria turística encontra-se praticamente parada e os potenciais turistas sentem-se
inseguros em relação ao futuro. Pretende-se, com este trabalho,
encontrar uma resposta que permita aumentar o sentido de proteção e segurança na via pública, através de máscaras inteligentes.
Estas máscaras enviam dados sobre a saúde do usuário para uma
aplicação na qual se poderá também aceder a informações como
a ocupação e outros atributos de espaços turísticos. O primeiro objetivo é perceber se é possível produzir máscaras com as
características enunciadas. O segundo objetivo será analisar se
esta solução é atrativa para os turistas. Para a validação da ideia,
recorremos a uma metodologia mista, qualitativa e quantitativa,
baseada na realização de uma entrevista a um especialista em
biotecnologia e na aplicação de um questionário. Verificou-se
que 58% dos entrevistados revelaram que se sentiriam mais seguros, diariamente, usando uma máscara inteligente. Para além
disso, deverá ser encontrado um nicho de mercado específico e
estabelecidas parcerias com empresas mais avançadas em recursos de rastreamento. Espera-se contribuir para a revitalização do
Turismo através do aumento da proteção individual com a garantia da privacidade dos dados.
Palavras-Chave: APP; Segurança Individual; Turismo; Mobilidade; Saúde.
Introdução
Com o presente surto de COVID-19, o futuro do turismo e da hotelaria, a nível global, é incerto e é preciso reagir e criar soluções
para contornar a situação. Como possível solução, surgiu a ideia
de projetar uma máscara inteligente que combina o controlo da
temperatura com uma aplicação na qual informações sobre espaços turísticos podem ser recolhidas. Sendo um estudo exploratório, o primeiro objetivo será perceber a possibilidade de produzir
máscaras com as características enunciadas. O segundo objetivo
será explorar o nível de atratividade desta solução para os turistas.
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Abstract
Regarding the current pandemic situation, the tourism industry
is practically at a standstill point, and potential tourists feel insecure about the future. It is intended, with this project, to find
an answer that increases the sense of protection and safety on
public roads through smart masks. These masks send data about
the user’s health to an application in which information such as
occupation and other attributes of tourist attractions can also be
accessed. The first goal is to understand whether it is possible to
produce masks with the mentioned characteristics. The second
one will be to analyse whether this solution is attractive to tourists. To validate the idea, we use a mixed methodology, based on
an interview with a biotechnology expert and the application of a
questionnaire. It was found that 58% of the respondents revealed
that they would feel safer daily wearing a smart mask. Furthermore, partnerships could be established with companies that are
more advanced in tracking. This idea is aimed to contribute to
the revitalization of Tourism, by increasing individual protection
with the guarantee of data privacy.
Keywords: App; Individual Security; Tourism; Mobility; Health.
Introduction
In this project, we are going to explore new opportunities that
can help the development of tourism in Portugal. Thus, we focus
our attention on Caravanning Tourism, as a possible solution to
the problem of the absence of tourism due to the COVID-19.
With the practice of this mobility, there may be more security in
tourism mobility, with comfort and freedom of secure accommodation. This project presents a literature review, followed by
the methodology adopted and the results obtained. In the end,
we will present possible limitations and a conclusion.
Literature review
With the present outbreak of COVID-19, the global future of
tourism and hospitality is uncertain, and it is necessary to react
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Para a validação da ideia, recorreu-se a uma metodologia mista,
quantitativa e qualitativa, baseada na aplicação de um questionário, a partir de uma amostragem por conveniência, e na realização de uma entrevista a um especialista em biotecnologia.
Com este estudo espera-se contribuir com uma solução para alguns dos problemas que esta pandemia veio tornar reais, assim
como ajudar a criar hábitos mais seguros, do ponto de vista sanitário, em todo o mundo, principalmente na atividade turística.
Revisão de Literatura
Segundo a Organização Mundial de Saúde, a melhor maneira
de evitar a disseminação do SARS-CoV-2 é usar uma máscara
e manter o distanciamento social. Evidências indiretas mostraram benefícios no uso de máscaras (Greenhalgh et al., 2020).
Tanto máscaras para uso medicinal como máscaras cirúrgicas e
respiradores N-95, parecem ser eficazes contra infeções respiratórias, bem como as máscaras de pano caseiras que são “bastante
superiores ao não uso de nenhuma máscara” (Eikenberry et al.,
2020, p. 294). Devido às preocupações crescentes com o vírus
COVID-19 e com a qualidade do oxigénio, o rápido desenvolvimento da rede de sensores corporais sem fios espoletou a importância de dispositivos portáteis (por exemplo, pulseiras, sapatos,
auriculares, etc.). Vários tipos de máscara foram desenvolvidos,
como aconteceu com a máscara respiratória inteligente (Zheng
et al., 2018). Esta máscara respiratória personalizada (Zheng et
al., 2017) é desenvolvida para combater o COVID-19 e a poluição do ar, desenvolvendo a possibilidade de criar aplicações,
como um monitor de temperatura baseado em Raspberry Pi, gerando soluções por prototipagem virtual (Carulli et al., 2013),
por exemplo, em apps. O uso de aplicações móveis para a saúde
e bem-estar cresceu exponencialmente e, atualmente, existem
ferramentas, por exemplo, o MARS (Stec & Arbor, 2020), que
podem garantir ao cliente a qualidade da app. Estas ajudam o
cliente a entender o que é melhor para ele e adaptam-se a diferentes fatores como a idade, o género e as limitações de saúde
(Birkhoff & Moriarity, 2020).
A Infosistema by JOYN lançou recentemente uma aplicação
que conta o número de pessoas presentes num espaço e informa quantos mais clientes podem entrar ou não, dependendo das
regras estipuladas para o espaço. A app está disponível internacionalmente para pequenas e grandes empresas e é um exemplo
do quão seriamente essa questão do controlo ocupacional de espaços está a ser abordada (APDC, 2020).
Metodologia
Foi adotada uma abordagem quantitativa para avaliar o nível de
aceitação da máscara inteligente. A recolha de dados foi realizada através de um questionário, aplicado online, com uma nota
explicativa, não apenas para contextualização, mas também para
garantir o anonimato e o sigilo das respostas. O questionário, foi
constituído por 10 questões, das quais seis com opção de múltipla escolha e duas com resposta numa escala de 5 pontos (1
= discordo totalmente; 5 = concordo totalmente). A redação do
questionário pode ser encontrada no Apêndice I.
Os dados foram recolhidos a partir de uma amostra por conveniência (Hill & Hill, 2002). Um total de 135 participantes completou o questionário, dos quais 76% são indivíduos com menos
de 32 anos, a maioria do sexo feminino (61,8%) e portuguesa
(97,8%). Foi também adotada uma estratégia qualitativa para
aprofundar o tema em estudo. Foi feita uma entrevista com o
professor João Fonseca, PhD, e CEO da Biosurfit. Para entender melhor a confiabilidade do produto em estudo, seguiu-se um
guião estruturado, com o objetivo de conhecer a opinião deste
especialista sobre os pontos fortes e as limitações do produto,

and create solutions to overcome the situation.
As a possible solution, the idea to design an intelligent mask that
combines temperature control with an application in which information about touristic spaces can be accessed emerged.
As an exploratory study, the first objective will be to assess the
possibility of producing masks with the stated characteristics.
The second objective will be to explore the level of attractiveness
of this solution for tourists.
For the validation of the idea, a mixed, quantitative, and qualitative methodology was used, based on the application of a
questionnaire, based on the application of a questionnaire for
convenience sampling, and an interview with a biotechnology
specialist.
This study is expected to contribute to a solution for some of the
problems that this pandemic has made real, as well as helping to
create worldwide safer habits, regarding health and safety, especially in tourism.
Literature Review
According to the World Health Organization, the best way to
prevent the spread of SARS-CoV-2 is to wear a mask and maintain social distance. Indirect evidence has shown benefits in the
use of masks (Greenhalgh et al., 2020). Both medical masks and
surgical masks and N-95 respirators appear to be effective against
respiratory infections, as well as homemade cloth masks (CDC,
2020) that are “far superior to not wearing any mask” (Eikenberry et al., 2020, p.294).
Due to growing concerns about the COVID-19 virus and the
quality of oxygen, the rapid development of the wireless body
sensor network has spurred the importance of portable devices
(e.g., bracelets, shoes, headsets, etc.). Various types of masks have
been developed, as has happened with the smart respiratory mask
(Zheng et al., 2018). This personalized respiratory mask (Zheng
et al., 2017) is developed to combat COVID-19 and air pollution,
developing the possibility of creating applications, such as a temperature monitor based on Raspberry Pi, generating solutions by
virtual prototyping (Carulli et al., 2013), for example, in apps.
The use of mobile applications for health and well-being has
grown exponentially and, currently, there are tools, for example,
MARS (Stec & Arbor, 2020), which can guarantee the quality of
the app to the customer. These help the client to understand what
is best for them and adapt to different factors such as age, gender,
and health limitations (Birkhoff & Moriarity, 2020).
Infosistema by JOYN recently launched an application that counts the number of people present in a space and informs how
many more customers can enter or not, depending on the rules
stipulated for the space. The app is available internationally for
small and large companies and is an example of how seriously
this issue of occupational control of spaces is being addressed
(APDC, 2020).
Methodology
A quantitative approach was adopted to evaluate the level of
acceptance of this smart mask. The data collection was carried
out through a questionnaire, applied online, with an explanatory note, not only for contextualization, but also to guarantee
anonymity and confidentiality of the responses. The questionnaire consisted in 10 questions, of which, six with a multiple-choice
option and two with an answer using a 5-point scale (1 = strongly
disagree; 5 = strongly agree).
The data was collected from a convenience sample (Hill & Hill,
2002). A total of 135 participants completed the questionnaire,
of which 76% are individuals under 32 years old, mostly female
(61.8%) and Portuguese (97.8%).
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possíveis obstáculos relacionados com a patente do produto, a
estrutura de custos, a sustentabilidade do projeto e a implementação no mercado face à forte concorrência.
Resultados
Verificou-se que 58% dos entrevistados revelaram que se sentiriam mais seguros, diariamente, usando uma máscara inteligente. Setenta e cinco por cento (75%) revelaram estar preocupados
com a alta ocupação de espaços públicos. Apenas 19% não estariam dispostos a investir no produto em análise, no entanto,
observou-se que 82% não estariam dispostos a gastar mais de 20
€ por máscara, o que se considera possível de alcançar. Quanto
ao rastreamento da taxa de capacidade dos espaços, 95% revela
que, se tivessem as informações, poderia gerir a sua rotina diária
para escapar de grandes multidões.
Uma máscara inteligente é algo que requer conhecimento científico para ser implementado, especialmente quando combinado
com um sensor de temperatura. Com base na entrevista com o
professor João Fonseca, cientista químico, a máscara atende a
uma necessidade real, ‘(…) acho que [a máscara] corresponde
a uma necessidade (…) é possível [realizar] com um sensor de
contacto, um termístor’ Segundo o professor Fonseca, medir a
temperatura dos usuários seria bastante difícil, usando o infravermelho, refutando o nosso pensamento inicial de usar a tecnologia de infravermelho ‘(...) seria muito difícil calibrar e isolar
o dispositivo de infravermelho (...)’, no entanto, existem opções
mais simples, nomeadamente a utilização de um termístor ‘(…)
o termístor é um dispositivo eletrónico simples que se calibra
(…)’.
Quanto ao patenteamento da ideia, do ponto de vista do professor João Fonseca, não haverá problema ‘(...) no início é possível
(...)’ se o projeto se mantiver diferente e original (...), mas há três
requisitos para criar uma patente: ela deve ser inovadora, útil e
não óbvio.’ Deve ser encontrado um nicho de mercado específico, bem como o método de implementação do projeto, que será
crucial ‘(...) enquanto vocês o mantiverem dessa forma, não terão qualquer problema’.
A máscara enviará dados para o aplicativo e também fornecerá outras funcionalidades, como rastreamento da capacidade de
locais públicos, em tempo real. Em relação a esses recursos do
aplicativo, podem ser estabelecidas parcerias com empresas mais
avançadas em recursos de rastreamento ‘(...) é definitivamente
uma vantagem para o produto, mas seria melhor permitir que
outras empresas mais avançadas na área (por exemplo, a Apple e
a Google) para ter acesso aos dados do aplicativo, compartilhando informações’.
Limitações e Estudos Futuros
A maior limitação encontrada ao longo do estudo foi o facto de
ainda haver pouca informação sobre máscaras inteligentes e a
sua combinação com a leitura da temperatura corporal, bem
como a falta de conhecimento técnico para a implementação no
mercado. Portanto, é considerado um tema em potencial a ser
explorado no futuro.
Outra limitação relevante foi o facto de, através do questionário,
ter sido obtida uma amostra de apenas 135 respostas, obtendo-se
apenas uma noção regional devido ao curto alcance. Para além
disso, apresenta-se apenas um tratamento estatístico básico. Ainda assim, as respostas obtidas ajudaram a ter uma ideia de como
o produto é percecionado e, que temas que seriam interessantes
de estudar como a correlação entre a preocupação da população
com a ocupação de espaços públicos e o aumento da segurança
na situação atual usando uma máscara inteligente.

A qualitative strategy was also adopted to deepen the topic under
study. An interview was made with Professor João Fonseca, Phd,
and CEO of Biosurfit.
In order to better understand the reliability of the product under
study, a structured guide was followed, which aimed to know his
opinion on the strengths and limitations of the product, possible obstacles regarding the product patent, the cost structure,
the sustainability of the project and the implementation in the
market, facing strong competition.
Results
It was found that 58% of the respondents revealed that they
would feel safer daily wearing a smart mask. Seventy-five percent
(75%) revealed that they are concerned with a high occupation
of public spaces. Only 19% would not be willing to invest in the
product under analysis, however it was observed that 82% would
not be willing to spend more than 20€ per mask, which we think
it is going to be possible to achieve. Regarding tracking the rate
of capacity of the spaces, 95% reveal that if they had the information, they could manage their daily routine to escape large
crowds.
A smart mask is something that requires scientific knowledge to
implement, especially when combined with a temperature sensor. Based on the interview with Professor João Fonseca, chemistry scientist, the mask meets a real need, ‘(…) I think [the mask]
corresponds to a need (…) it is possible [to accomplish] with
a contact sensor, a thermistor’. According to Professor Fonseca,
measuring users’ temperature would be quite difficult, using infrared, refuting our initial thought of using infrared technology
‘(…) it would be very difficult to calibrate and isolate the infrared
device (…)’, however, there are simpler options, namely the use
of a thermistor ‘(…) the thermistor is a simple electronic device
that calibrates itself (…)’.
Concerning the patenting of the idea, in Professor João Fonseca’s point of view there will be no problem ‘(…) at the start it is
possible (…)’ if the project keeps itself different and original (…)
but there are three requirements to create a patent: it has to be
innovative, useful and not obvious.’ A specific market niche has
to be found, as well as the project´s method of implementation,
which will be crucial ‘(…) as long as you keep it that way you will
have no problem’. The mask will send data to the app, and provide other functionalities as well, such as tracking public places
capacity, in real time.
Regarding these application features, partnerships could be established with companies that are more advanced in tracking
features ‘(…) it is definitely an advantage to the product, but it
would be better to let other companies that are more advanced
in the area (for e.g. Apple and Google) to have access to the app
data, hence sharing information’.
Limitations and future studies The greatest limitation found
throughout the study was the fact that there is still little information about smart masks and their combination with body temperature reading, as well as the lack of technical knowledge for their
implementation in the market. It is therefore considered to be a
potential theme to be further explored in the future.
Another relevant limitation was the fact that, throughout the
questionnaire, a sample of only 135 answers was obtained, obtaining only a regional notion due to the short range. In addition,
only a basic statistical treatment is presented. Even so, the obtained answers helped to have an idea of how the product is perceived and, what subjects would be interesting to study in the future
such as the correlation between the concern the population has
with the occupation of public spaces and increasing the safety felt
in the current situation using an intelligent mask.

173

Conclusões
As informações sobre ocupação do espaço revelam-se uma preocupação entre a população, pois a maioria dos entrevistados
estaria disposta a fazer sua rotina com base nessas informações.
O produto em estudo parece ser útil na sociedade uma vez que,
com base no questionário, é percetível que o público sentir-se-ia mais seguro usando uma máscara inteligente em comparação
com uma normal, para além de que estariam dispostos a adquirir
o produto.
Nesse sentido, se possível, seria uma solução para o atual contexto de pandemia que combina qualidade, tecnologia e informação.

Conclusions
Information on space occupation shows to be a concern among
the population as most respondents would be willing to make
their routine based on this information. The product under study
seems to be useful in society since, based on the questionnaire,
it is noticeable that the public would feel safer wearing an intelligent mask compared to a normal one and would be willing to
purchase the product.
In this sense, if feasible, it would be a solution to the current pandemic context that combines quality, technology, and information.
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Resumo
Os impactos causados pelo COVID-19 no setor da restauração
em Portugal estão a promover a implementação de medidas por
parte das empresas e alterações nos comportamentos dos consumidores. Nesse contexto, o principal objetivo deste estudo foi
analisar as possíveis relações entre a idade/gênero dos consumidores da restauração e o seu comportamento antes, durante e
após a pandemia. Através de um inquérito foi possível verificar a
existência de associações significativas entre idade e comportamentos atuais/pós-pandêmicos.
Palavras-Chave: Comportamento do consumidor; COVID-19;
Portugal; Restaurantes.
Introdução
Durante a atual pandemia COVID-19, os agentes económicos
tiveram que adotar várias medidas para combater os efeitos negativos da pandemia acima mencionada. No caso dos restaurantes,
a reabertura exigiu medidas adicionais por parte das empresas,
incluindo o uso de máscaras, soluções à base de álcool e maior
distância física (DGS, 2020). De acordo com o Relatório de Mobilidade disponibilizado pelo Google (2020a; 2020b; 2020c), que
indica variações em termos de mobilidade das pessoas (Peixoto
et al., 2020), a redução na categoria que inclui a restauração foi
de aproximadamente 71% em Portugal após o início da propagação do vírus (Google, 2020a). Nos casos do Equador e da Nova
Zelândia, países que também adotaram medidas para combater
a pandemia (MINTUR, 2020; FSANZ, 2020), essa redução foi de
aproximadamente 83% (Google, 2020b, 2020c), o que pode indicar impactos substanciais do COVID-19 nesse setor, tanto em
termos de fluxo de clientes como de readequação das operações,
em diferentes continentes. Com base nesse contexto, o principal
objetivo deste estudo foi analisar as possíveis associações existentes entre a idade/sexo dos consumidores e o seu comportamento
antes, durante e após a pandemia.
Revisão da literatura
Alguns aspetos importantes relacionados com o perfil da procura
deste setor foram destacados pela literatura, como o fato de os
jovens adultos usarem mais dispositivos tecnológicos e serviços

Abstract
The impacts caused by COVID-19 in the restaurant sector in
Portugal are promoting the implementation of measures by the
sector’s companies. Based on this, the main objective of this study was to analyze possible relationships between consumer’s age/
gender and their past, current and future behavior. Through a
survey, it was possible to verify some associations between different variables contemplated in this study.
Keywords: consumer behaviour; COVID-19; Portugal; restaurants
Introduction
During the current COVID-19 pandemic, economic agents
had to adopt several measures to fight the negative effects of
the aforementioned pandemic. In the case of restaurants, their
reopening has required additional measures from companies,
including the use of masks, alcohol-based solutions and higher
physical distance (DGS, 2020).
According to the Mobility Report made available by Google
(2020a; 2020b; 2020c), which indicates variations in terms of
people’s mobility (Peixoto et al., 2020), the reduction in the category that includes restoration was roughly 71% in Portugal, after the start of the virus spread (Google, 2020a). In the cases of
Ecuador and New Zealand, countries that also adopted measures
to fight the pandemic (MINTUR, 2020; FSANZ, 2020), this reduction was of approximately 83% (Google, 2020b, 2020c) which can indicate substantial impacts of COVID-19 in this sector,
both in terms of customer flows and readjustment of operations,
in different continents. Based on this context, the main objective
of this study was to analyze possible relationships between consumer’s age/gender and their past, current and future behaviour.
Literature review
Some important aspects related to the profile of demand for restaurants have been highlighted in the literature, such as the fact
that young adults use more technological tools and take-away
services (Allman-Farinelli et al., 2019), the latter being related
to facilitating the consumption of things that one does not have
the ability to produce (Van der Horst, Brunner & Siegrist, 2011).
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de takeaway (Allman-Farinelli et al., 2019), estando este último
relacionado com o consumo facilitado de produtos que não temos habilidade para produzir (Van der Horst, Brunner e Siegrist,
2011). No que diz respeito às medidas de segurança dos restaurantes, evidenciou-se a importância de garantir uma boa qualidade do ar nos estabelecimentos (El-Sharkawy & Javed, 2018) e
o manuseio correto dos alimentos por equipas devidamente qualificadas (Jovanovic et al., 2019; Smigic et al., 2016). Quanto às
formas de pagamento, este aspeto apresentou várias alterações ao
longo dos anos, devido, por exemplo, ao maior uso de internet e
telemóveis (Hu, 2019), o que por sua vez está relacionado com
um maior nível de privacidade e segurança (Wu, Liu & Gardner,
2016). A propósito das medidas adotadas pelos restaurantes para
combater o COVID-19, considera-se oportuno destacar o alinhamento existente a nível internacional, como no caso das medidas
adotadas por Portugal e Nova Zelândia em termos de temperatura, refrigeração, desinfeção e treinamento de pessoal (FSANZ,
2020; DGS, 2020). Entre as medidas destacadas pela literatura
que também podem ser adotado pelos restaurantes para reduzir
o efeito negativo desse período, ressalta-se a utilização de mensagens informativas relacionadas com o desperdício de alimentos
(Stöckli, Dorn e Liechti, 2018).
Metodologia
Para analisar importantes aspetos inerentes ao comportamento da
procura do setor antes, durante e após a pandemia, optou-se por
uma metodologia de tipo quantitativa, mais especificamente, um
inquérito. A coleta da amostra por conveniência ocorreu através
da técnica denominada snowball. Foram coletadas 323 respostas,
sendo a maioria dos entrevistados mulheres (71%), pertencente
à faixa etária entre 18 e 24 anos (33%). Através do software Stata
(15), foram elaborados os coeficientes de Pearson com o intuito
de verificar a existência de associações entre as variáveis.
Resultados
Os resultados obtidos apontaram que uma parte substancial da
amostra só deixou de ir a restaurantes em março deste ano (40%).
Além disso, verificou-se que mais da metade das pessoas estão
usando takeaway durante a pandemia (61%) e que eles preferirão usar multibanco como forma de pagamento após a pandemia
quando forem a restaurantes (68%). Entre as medidas sugeridas
pelos portugueses certificação Clean & Safe para restauração, as
consideradas mais importantes foram: os dois metros de distância
entre as mesas (37%); a boa ventilação e a renovação frequente do
ar (33%); a disponibilização de soluções à base de álcool (25%).
Em termos de associação entre a idade e as diferentes variáveis
contempladas neste estudo (Tabela 1), foram verificados alguns
resultados significativos nos comportamentos atuais e pós-pandêmicos: em relação aos mais velhos, os jovens estão a usar mais
os serviços de takeaway (II), preferirão de forma mais acentuada
levar de casa a sua própria comida (III), bem como usar dinheiro
e MbWay quando forem a um restaurante (IV). Não foram encontradas evidências de associações relevantes entre o gênero e
os diferentes padrões de comportamento antes, durante e após a
pandemia.

In what concerns a restaurant’s safety measures, the importance
of ensuring good air quality within establishments (El-Sharkawy
& Javed, 2018) and a correct handling of foodstuffs by properly
qualified teams (Jovanovic et al., 2019; Smigic et al., 2016) were
highlighted. With regard to payment methods, this item has undergone several changes over the years, due, for example, to the
greater use of internet and mobile phones (Hu, 2019) which is
related to higher levels of privacy and security (Wu, Liu & Gardner, 2016).
In terms of measures adopted by restaurants to fight COVID-19,
it is interesting to highlight an alignment at international level:
the measures adopted by Portugal and New Zealand in terms of
temperature, refrigeration, disinfection and staff training are similar (FSANZ, 2020; DGS, 2020). Amongst the measures highlighted by literature that can also be adopted by the restaurants
to reduce the negative effect of this period is the utilization of
prompts with informative messages related to food waste (Stöckli, Dorn, & Liechti, 2018).
Methodology
In order to analyse important aspects inherent to the sector’s demand behaviour before, during and after the pandemic, a quantitative methodology was chosen, more specifically, a survey. The
collection of the sample for convenience occurred through the
snowball technique. 323 responses were collected, with the majority of respondents being female (71%) and belonging to the
age group 18-24 (33%). By using Stata (15), Pearson coefficients
were elaborated to analyse if there was an association between
the variables.
Results
The results show that a substantial part of the sample stopped
going to restaurants in March of this year (40%). In addition, it
was found that more than half of people were using take-away
services during the pandemic (61%) and that they will use bank
cards as a form of payment after the pandemic (68%). Among
the measures suggested by the Portuguese certification “Clean &
Safe” for restoration, those considered most important were the
2-meter spacing between the tables (37%), good ventilation and
frequent air renewal (33%) and availability of alcohol-based solutions (25%). In terms of association between age and the different variables contemplated in this study (Table 1), there were associations with some current and some post-pandemic aspects:
during the (post-)pandemic period, young people tended to use
takeaway services more often (II), prefer to take their own food
from home in the future (III) as also use money and MBWay as
preferred payment methods when going to a restaurant (IV). It
was not found any evidence of associations between gender and
different behaviour patterns.

Table 1: Associations between age/gender and other variables

Tabela 1: Associações entre idade/gênero e outras variáveis

Conclusion
By observing the analysed aspects, we conclude that countries
like Ecuador and New Zealand have adopted several preventive
measures to fight COVID-19 - with little difference compared to
Portugal - in the reopening of restaurant establishments.
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Conclusão
Observando os aspetos analisados, concluímos que países como
Equador e Nova Zelândia adotaram várias medidas preventivas
para combater o COVID-19, com pouca diferença face a Portugal, na reabertura dos restaurantes. Em relação ao comportamento dos inquiridos, estes, recorriam principalmente a serviços
de takeaway durante a epidemia e o método de pagamento mais
utilizado será o cartão bancário. Entre as medidas sugeridas pela
certificação portuguesa Clean & Safe para os restaurantes, a mais
relevante para a amostra é o distanciamento físico. Além disso, foram encontradas algumas associações significativas entre a idade
e os comportamentos atuais/pós-pandêmicos dos consumidores.

Regarding respondent’s behaviour, they mostly resorted to take-away services during the epidemic and the most used payment
method was the bank card. Finally, according to the respondents,
the most relevant measure in the Portuguese certification “Clean
& Safe” for restaurants, is the physical distance. Futhermore, it
was found evidence of associations between age and some behaviour patterns.
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Resumo
O setor do turismo está a sofrer uma rápida desaceleração devido às medidas restritivas implementadas para conter a nova pandemia. É importante criar novas alternativas direcionadas para
o bem-estar dos turistas, numa altura em que a saúde mental é
particularmente relevante para o bem-estar. O objetivo deste estudo é avaliar o potencial de um produto turístico com baixos
riscos para a segurança dos turistas, e com ênfase em novas experiências, autodescoberta, mindfulness e transformação. Após
o período passado em confinamento, os turistas são oferecidos
alojamento ao ar livre e atividades destinadas a desfrutar da natureza, incluindo atividades como yoga, qi gong ou pintura. Uma
rede de locais que oferecem este produto turístico será conectada através de uma aplicação online, para gerar uma sensação de
conexão com uma comunidade mais ampla, e uma oportunidade para partilhar e refletir sobre experiências. Esta investigação
baseia-se em questionários a potenciais clientes. Os resultados
indicam se será viável realizar este tipo de turismo, medindo a
vontade dos turistas de participar.

Abstract
The tourism sector is undergoing a fast deceleration due to the
restrictive measures implemented to contain the new pandemic.
It is important to create new alternatives aimed for the well-being of tourists, at a time when mental health is particularly
relevant for well-being. The goal of this study is to evaluate the
potential of such a tourism product with low risks for tourist safety, and with an emphasis on new experiences, self-discovery,
mindfulness and transformation. After the period spent in confinement, tourists are offered outdoor accommodation and activities aimed at enjoying nature, including mindful activities such
as yoga, qi gong, or painting. A network of places offering this
tourism product will be connected through a web-based application, to generate a sense of connection to a wider community,
and an opportunity for sharing and reflection on experiences.
This investigation is based on questionnaires to potential customers. The results provide directions whether it will be feasible to
undertake this type of tourism, measuring tourist’s willingness
to participate.

Palavras-Chave: Turismo; experiências; saúde mental; natureza.

Keywords: Tourism; experiences; mental health; nature.

Introdução
A nova pandemia trouxe muitas dificuldades ao setor do turismo.
As pessoas ficaram sujeitas ao confinamento em casa e, sempre
que saem, temem trazer o vírus para casa. A população precisa de
melhorar o seu estado de saúde mental devido a toda a ansiedade
criada por esta situação. Um retiro é talvez a solução. Para Kabatzinn (1994), mindfulness “tem a ver com examinar quem somos,
questionando a nossa visão do mundo e o nosso lugar nele, e cultivando alguma apreciação pela plenitude de cada momento em
que estamos vivos” (p 2).

Introduction
The new pandemic has brought the tourism sector a lot of difficulties. People have not been allowed to leave their houses and
every time they go out, they fear to bring the virus home. The population needs to improve their mental health state after this because of all the anxiety created. A retreat is perhaps the solution.
For Kabatzinn (1994), mindfulness “has to do with examining
who we are, with questioning our view of the world and our place
in it, and with cultivating some appreciation for the fullness of
each moment we are alive” (p 2).

Revisão da Literatura
O surto mundial do COVID-19 deixou o mundo paralisado, e o
turismo tem sido o mais afetado de todos os principais sectores
económicos (UNTWO, 2020). Esta tem sido identificada como
uma crise turística, uma teoria desenvolvida por Beirman (2011),
que define a crise como: “[...] um evento ou conjunto de circunstâncias que podem comprometer ou prejudicar severamente a comercialização e a reputação de uma empresa turística ou de toda
uma região de desenvolvimento turístico” (p 114).

Literature Review
The worldwide outbreak of COVID-19 has brought the world to
a standstill, and tourism has been the worst affected of all major
economic sectors (UNTWO, 2020). It has been identified as a
tourism crisis, a theory developed by Beirman (2011), that defines crisis as, “[…] an event or set of circumstances which can
severely compromise or damage the marketability and reputation of a tourism business or an entire tourism development region” (p 114).
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As relações entre as pandemias e as viagens são fundamentais
para compreender a segurança na saúde e a mudança global
(Burkle, 2006). De acordo com Korstanje et al. (2014), a segurança desempenha um papel central na expansão da nossa compreensão de como um risco é socialmente elaborado como um
medo que afeta a motivação dos viajantes. Por conseguinte, a segurança num destino ajuda ao crescimento do turismo.
Os voos globais estão a ser cancelados à medida que a indústria
de viagens aéreas entra em colapso. Os indivíduos que podem
fazê-lo estão em casa, praticando o distanciamento social e trabalhando remotamente (Henriques, 2020). A indústria hoteleira
de todo o mundo tem testemunhado cancelamentos de reservas
no valor de milhares de milhões de euros (Ozili & Arun, 2020).
Os estabelecimentos hoteleiros e de alojamento turístico não são
mais vulneráveis à contaminação do que outras empresas visitadas por um grande número de cidadãos que interagem entre si e
com os trabalhadores. No entanto, são locais onde os hóspedes
permanecem provisoriamente em estreita coabitação e onde há
uma elevada interação entre hóspedes e trabalhadores. (OMS,
2020). Por conseguinte, são necessários produtos turísticos alternativos para manter vivo o setor do turismo, garantindo simultaneamente a segurança e o bem-estar dos hóspedes.
Neste contexto, o turismo de retiros pode ser uma opção viável. Os retiros são geralmente centros ou locais com o objetivo
pré-estabelecido de proporcionar uma combinação de atividades, práticas e tratamentos destinados a equilibrar corpo, mente
e espírito em contextos calmos e de apoio (Kelly, 2012). Outra
ideia é o yoga. A espiritualidade e o turismo de yoga também
têm sido vistos como um subconjunto crescente de experiências de turismo de bem-estar (Lehto et al., 2006; Aggarwal et
al., 2008). O turismo de bem-estar abrange produtos turísticos
completos associados à preparação física ou cuidados de beleza,
nutrição saudável ou dieta, relaxamento, meditação, atividade
mental e prevenção da doença (Lee et al., 2020). Yoga tem a ver
com autoconhecimento, autocontrolo, autovigilância e com o
desmantelamento de barreiras à realização de todo o potencial
humano (Smith, 2007). O yoga muda mentalidades e altera os
pensamentos sobre a saúde, enquanto cria a compreensão de que
as questões pessoais e sociais estão relacionadas, o que potencia
a mudança na existência (Alinsky, 1969). Devido à aplicação de
medidas rigorosas de quarentena, muitas pessoas são severamente afetadas. Para Qiu et al. (2020), a epidemia COVID-19 causou
sérias ameaças à saúde física e à vida das pessoas. Também desencadeou uma grande variedade de problemas psicológicos, tais
como transtorno de pânico, ansiedade e depressão.
Para Kelly e Smith (2017): “[...] o termo ‘turismo holístico’ é
igualmente uma grande ideia para refletir o gosto pela exploração de espaços turísticos que tentaram relacionar-se com o indivíduo como um todo, e com o equilíbrio do corpo, da mente e
do espírito. O autodesenvolvimento é também um dos grandes
focos deste tipo de turismo”.
Metodologia
O principal objetivo desta investigação é encontrar produtos turísticos alternativos, garantindo ao mesmo tempo a segurança e
o bem-estar dos hóspedes. O foco específico está no desenvolvimento de retiros de yoga que garantam o distanciamento social,
e o cumprimento de rigorosas medidas de saúde e segurança.
Este estudo baseia-se em métodos mistos para fornecer conhecimento do mundo real sobre comportamentos, estruturas sociais
e crenças partilhadas. Um questionário online com questões relativas a dados sociodemográficos e escalas de Likert foi aplicado
a uma amostra por conveniência de indivíduos residentes em
Portugal. Uma pergunta aberta foi incluída. As questões diziam

The relationships between pandemics and travel are central to
understanding health security and global change (Burkle, 2006).
According to Korstanje et al. (2014), security plays a pivotal role
in expanding our existing understanding as how a risk is socially
elaborated as a fear that affects travelers’ motivation. Therefore,
safety and security at a destination help tourism growth.
Global flights are being cancelled or turning around in mid-air,
as the air travel industry collapses. Individuals who can do so are
at home, doing social distancing and working remotely (Henriques, 2020). The hotel industry across the world has witnessed
booking cancellations worth billions of euros (Ozili & Arun,
2020). Hotels and tourism accommodation establishments are
no more vulnerable to contamination than other public businesses visited by huge numbers of citizens who interact between
themselves and with workers. Nonetheless, they are places where
guests stay provisionally in close cohabitation and where there is
a high amount of interaction among guests and workers (WHO,
2020). Therefore, alternative tourism products are needed to
keep the tourism sector alive, while ensuring guest’s safety and
well-being. In this context, retreat tourism can be a viable option.
Retreats are usually centers or venues with the prescribed aim of
providing a combination of activities, practices and treatments
aimed to balance body, mind and spirit in calming, supportive
contexts (Kelly, 2012). Another idea is yoga. Spirituality and yoga
tourism have also been viewed as a growing subset of wellness
tourism experiences (Lehto et al., 2006; Aggarwal et al., 2008).
Wellness tourism covers comprehensive tourism products associated with physical fitness or beauty care, healthy nutrition or
diet, relaxation, meditation, mental activity, and illness prevention (Lee et al., 2020). Yoga is about self-enquiry, self-encounter, self-surveillance, and dismantling barriers to realizing full
human potential (Smith, 2007). Yoga shifts mindsets and alters
thoughts on health, while creating an understanding that personal and social issues are related, which empowers change in existence (Alinsky, 1969). Because of the implementation of strict
quarantine measures, many people’s lives have been severely affected. For Qiu et al. (2020) the COVID-19 epidemic has caused
serious threats to people’s physical health and lives. It has also
triggered a wide variety of psychological problems, such as panic
disorder, anxiety, and depression. For Kelly and Smith (2017):
“[…] the term ’holistic tourism’ is likewise a great idea to reflect
fondness for exploring tourism spaces that attempted to connect
with the whole-self and the balance of body, mind and spirit.
Self-development is too a major focus of this type of tourism”.
Methodology
The main purpose of this research is to find alternative tourism
products, while ensuring guest’s safety and well-being. The specific focus is on the development of yoga retreats that ensure social
distancing, and the compliance with rigorous health and safety
measures. This study relies on mixed methods because they can
give real-world knowledge about behaviors, social structures,
and shared beliefs. An online questionnaire with questions concerning socio-demographical data and Likert scales was applied
to a convenience sample of individuals residing in Portugal. An
open-ended question was included. The questions concerned
psychological well-being during the social isolation period due
to Covid-19, respondents’ willingness to participate and preferences about yoga and retreat tourism. The collected data were
analyzed with descriptive statistics and content analysis.
Results
According to data analysis, where 162 people participated
(100%), we concluded that the people who most adhered to the
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respeito ao bem-estar psicológico durante o período de isolamento social por causa do Covid-19, à vontade dos inquiridos
em participar e preferências em relação ao turismo de yoga e
retiros. Os dados recolhidos foram analisados com estatísticas
descritivas e análise de conteúdo.
Resultados
De acordo com a análise de dados, dos 162 participantes (100%),
concluímos que as pessoas que mais aderiram ao questionário
eram do sexo feminino (67,28%), com idades compreendidas
entre os 20 e os 30 anos (37,04%). Os resultados de questões específicas indicaram uma diferença significativa entre as pessoas
que não gostariam de participar no produto turístico proposto e
as pessoas que gostariam de o fazer.
Maioritariamente mulheres na casa dos 20 e 30 anos (46,34%)
relataram experimentar altos níveis de ansiedade durante a pandemia, bem como estar interessadas em participar num retiro
de yoga e meditação durante a epidemia, com todas as regras de
segurança e higiene necessárias (29,17%).
As pessoas que participariam referiam-se aos comentários de
que a quarentena causou ansiedade (3,7%), que gostavam de praticar yoga e meditação, e da ligação com a natureza (9%), o que
poderia aliviar os sintomas de ansiedade causados por novas realidades de teletrabalho, desemprego temporário, educação das
crianças em casa, e falta de contacto físico com os outros. Isto
resultou em enormes mudanças nas nossas rotinas diárias que
podem desencadear ansiedade, depressão e outros distúrbios na
saúde mental, embora a maioria dos inquiridos tenha dito que
só participaria se todas as medidas de segurança fossem devidamente respeitadas (10%).
A falta de interesse e insegurança foram questões importantes
mencionadas por pessoas que não participariam na atividade.
A principal razão seria não terem interesse pela prática de yoga
(22%) e não gostarem da ideia (12%), seguidas por outras razões,
como não se sentirem seguros na realização de atividades fora de
casa e a preocupação com a prática de turismo durante a pandemia (6%).
Uma citação interessante sobre o questionário foi: “A prática do
yoga e da meditação permite que o praticante conheça o seu ‘interior’. Assim, toda a distância física (e respeitando todas as regras de segurança) necessária neste momento da pandemia pode
mesmo contribuir para um retiro mais eficaz, promovendo uma
descoberta mais focada do “interior”.
Limitações
Incapacidade de generalizar porque foi utilizada uma amostragem por conveniência.

questionnaire were female (67.28%) with ages between 20 and 30
years old (37.04%).
The results for specific questions indicated a significant difference between people that would not like to participate in the proposed tourism product from people that would like.
Mostly women in their 20’s and 30’s (46,34%) reported that they
have experienced high levels of anxiety during the pandemic as
well as being interested in participating in a yoga and meditation
retreat during the epidemic, with all the necessary safety and hygiene rules (29,17%).
People who would participate justified in the comments that
quarantine caused anxiety (3,7%), that they liked the practice of
yoga, meditation and the connection with nature (9%), which
could ease anxiety symptoms caused by new realities of working
from home, temporary unemployment, home-schooling of children, and lack of physical contact with others. These resulted in
huge changes in our daily routines which can trigger anxiety, depression, and other mental health disorders, although most of
our respondents said they would only participate if all security
measures were properly respected (10%).
Lack of interest and insecurity were important issues mentioned
by people that would not participate. The main reason would be
that they were not interested in practicing yoga (22%) and did
not like it (12%), followed by other reasons such as not feeling
safe in carrying out activities outside their homes, and the concern of doing tourism after the pandemic (6%).
An interesting quote on the questionnaire was: “The practice
of yoga and meditation makes it possible for the practitioner to
know his “interior”. Thus, all the physical distance (and respecting all safety rules) necessary at this time of the pandemic may
even contribute to a more effective retreat, promoting a more focused discovery of the “interior”.

Kelly, C., & Smith, M.K. (2017). Journeys of the Self: The Need to Retreat. In M.K. Smith & L. Puczkó (Eds.), The Routledge Handbook of Health Tourism (pp. 198-151).
London: Routlege.
Lee, L.Y.-S., Lam, K.Y.-C. and Lam, M.Y.C. (2020). Urban wellness: the space-out moment. Journal of Tourism Futures, 1-4(2-3).
Qiu, J., Shen, B., Zhao, M., Wang, Z., Xie, B., & Xu, Y. (2020). A nationwide survey of psychological distress among Chinese people in the COVID-19 epidemic: implications and policy recommendations. General psychiatry, 33(2), e100213. https://doi.org/10.1136/gpsych-2020-100213
Smith, B. R. (2007). Body, Mind and Spirit? Towards an Analysis of the Practice of Yoga. Body & Society, 13(2), 25–46. https://doi.org/10.1177/1357034X07077771
Ulak, N. (2020). A Preliminary Study of Novel Coronavirus Disease (COVID-19) Outbreak: A Pandemic Leading Crisis in Tourism Industry of Nepal. Journal of Tourism
and Hospitality Education, 10, 108-131. https://doi.org/10.3126/jthe.v10i0.28763
World Health Organization. (2020). Operational considerations for COVID-19. 1.

Limitations
Inability to generalize due to the use of convenience sampling.
Conclusion
In societies where speed, materialism, instant pleasure, and over-consumption have become key traits, retreats can offer a variety
of mindful practices which bring individuals back to the present,
to their inner selves, body, mind and spirit, merging together in
a healing and holistic experience.
Whether viewed as a therapy or a spiritual discipline, yoga has
the potential to lift us out of a transient life full of suffering and
disease, into a state of pure and eternal well-being (Chandler,
2001).

Conclusão
Em sociedades onde a velocidade, o materialismo, o prazer instantâneo e o consumo excessivo se tornaram traços-chave, os retiros podem oferecer uma variedade de práticas conscientes que
trazem os indivíduos de volta ao presente, ao seu interior, corpo,
mente e espírito, fundindo-se numa experiência curativa e holística. Quer seja visto como uma terapia ou como uma disciplina
espiritual, o yoga tem o potencial de nos tirar de uma vida transitória cheia de sofrimento e doenças, para um estado de puro e
eterno bem-estar (Chandler, 2001).
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Resumo
Em relação ao desafio Covid-19, que afetou toda a população a
nível mundial, os países estão a sofrer com impactos que abalam
a população e as suas economias em geral. Especialmente nas
diferentes áreas ligadas ao turismo. Portugal não é uma exceção,
uma vez que é um país com 8,7% do PIB, onde os grandes proveitos vêm do setor do turismo, pelo que os hotéis foram obrigados a entrar em Layoff. Segundo Thierry Breton, membro da
Comissão Europeia, “devemos aproveitar esta oportunidade para
reinventar o Turismo de amanhã” de modo a nos comprometermos com a fundação de um “Pacto Verde com uma grande
relevância no turismo de proximidade e digitalização”. O nosso
objetivo consiste em incrementar a demografia e a economia no
interior de Portugal, por ser uma região com baixa densidade
demográfica e com amplos recursos turísticos, através da diversificação das grandes cadeias hoteleiras para o alojamento local.
Proporcionar investimentos nas economias locais e incentivar
as pequenas empresas, tais como mercearias com produtos biológicos e regionais e atividades na natureza, além de alocar os
trabalhadores despedidos ou em Layoff. O objetivo é restaurar a
indústria hoteleira após a Covid-19, utilizando uma certificação
sanitária como investimento para promover a segurança e a confiança no futuro para que possamos regressar às origens.

Abstract
Towards Covid-19 challenge that affected everyone globally, all
countries are suffering with impacts that shake the population
and their economies in general. Especially all the different areas
connected to tourism. Portugal is not an exception being a country that major income comes from the tourism sector with 8,7%
of GDP, consequently hotels were forced to lay-off. According to
Thierry Breton, member of European Commission, “we should
take this opportunity to reinvent the Tourism of tomorrow” to
commit in the foundation of a “Green Pact with a major relevance in tourism of proximity and digitalization”. Our purpose
consists in reinforce demographic and economic inside of Portugal, due to be a region with low demographic density and wide
tourism resources, through diversification of large hotel chain
business to local accommodation. Providing investments in local
economies and encourage small business such as groceries with
biological and regional products and nature activities, furthermore, allocate all the lay-off employees. The maximum goal is
to restore the hospitality industry after covid-19, using a sanitary certification as an investment to promote security and trust
towards the future so we can return to origins.

Palavras-Chave: Interior, Portugal, segurança, confiança.

Introduction
In the past 40 years the world has experienced major epidemics,
but none has had similar implications like COVID-19, according
to Gössling, Scott, & Hall, (2020). UNWTO projected a 20-30%
decline in international flights which translates into a loss of $
250-300 billions in tourism. As a future bet comes the importance of developing target segments related to culture and nature and not so much the sun and beach segment, in order to
create new tourist areas, Pinto (2009) As noted by Carvalho &
Sequeira, (2014), almost 80% of the countries’ economic activity
is centered on urban centers, which makes the urban structure
found on the interior of Portugal one of the weakest in the European Union. Over the last few years, we have seen in Portugal
a progressive increase in the demand and exploration of rural
spaces for tourist and recreational consumption activities, mainly by urban populations, Silva, (2007). The pace of increase in the
number of hotel establishments in almost the entire interior can
be seen as a sign of either the saturation of some traditional destinations or changes in tourist motivations according to Vaz &

Introdução
Nos últimos 40 anos o mundo experienciou grandes epidemias,
mas nenhuma teve implicações semelhantes como o COVID-19,
segundo Gössling, S., Scott, D. & Hall, C. M. (2020). A UNWTO projetou um declínio de 20-30% nos voos internacionais que
se traduz numa perda de 250-300 biliões de dólares no turismo.
Como aposta futura surge a importância do desenvolvimento de segmentos-alvo relacionados com a cultura e a natureza e
não tanto com o segmento Sol e Praia, de modo a serem criadas
novas zonas turísticas (Pinto, S. M. F. V., 2009). Como constata
Carvalho, P. e Sequeira, T. (2014), quase 80% da atividade económica dos países se centra nos centros urbanos, o que leva a
que a estrutura urbana do interior de Portugal seja uma das mais
débeis da União Europeia. Ao longo dos últimos anos assistimos,
em Portugal, a um aumento progressivo da procura e frequência
dos espaços rurais para a realização de atividades de consumo turísticas e recreativas, fundamentalmente por populações urbanas
(Silva, L., 2007).
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O ritmo de aumento do número de estabelecimentos de hotelaria em quase todo o Interior pode ser visto como sinal quer da
saturação de alguns destinos tradicionais, sinais de overtourism,
quer de alterações nas motivações turísticas de acordo com Vaz,
M. e Dinis, A. (2007), o que nos leva a querer que o interior é
uma boa aposta para a prática de turismo alternativo como ecoturismo. Este pode ser visto como uma alternativa sustentável ao
turismo de massas (Dinis, S., 2005). Os turistas são uma espécie
de peregrino contemporâneo em busca de autenticidade noutros
tempos e lugares fora da sua vida quotidiana (MacCannell, D.,
1999). O Plano Estratégico Nacional para o Desenvolvimento Rural defende a realização de investimentos turísticos nas áreas rurais por contribuírem para a diversificação das economias locais
(Fonseca, F. e Ramos, R., 2008). De forma a contornar estes dados
estatísticos de Portugal e do impacto do Covid-19 na hotelaria,
seria benéfico para as grandes cadeias hoteleiras investirem no interior de Portugal fugindo das grandes aglomerações e apostar no
alojamento local, impactando a economia regional e incentivar a
criação de pequenos comércios tais como mercearias de produtos
biológicos regionais e de atividades ligadas à natureza. De forma a promover um turismo seguro, os hotéis poderiam ajustar-se
e aplicar medidas preventivas tais como providenciar a limpeza
completa uma vez por semana ou a reduzir a estadia a 3 ou 4 dias
(Markham, S. e Stewart, E., 2020)), adaptar os hotéis de modo a
que os hospedes possam usufruir de elevada frequência de luz
UV que consegue combater o vírus Covid-19 de forma eficaz
(Gorvett, Z., 2020) bem como o uso de máscaras e luvas durante
a limpeza dos quartos, não só para segurança própria como para
não contaminação de terceiros (Siddhartha, J., 2020).
Metodologia
Em termos de metodologia, consideramos uma metodologia
quantitativa baseada num inquérito semiestruturado, e em dados
secundários obtidos em entidades oficiais do setor.
O inquérito, realizado online, foi constituído por questões em escala de Lickert (de 1 a 5), questões de resposta dicotómica e questões de resposta aberta, de acordo com os objetivos do estudo.
Utilizando amostragem não probabilística Snowball recorremos
ao Software SPSS v26 para o tratamento de dados, o qual nos permitiu aferir alguns indicadores, tais como a comparação de interesses por zonas do país, bem como realizar uma caracterização
da amostra em termos de tipologia de turista, de interesses em
atividades durante a estadia e em segurança pós COVID.
Resultados
Em termos de dados secundários, o TravelBI, entidade oficial do
Turismo de Portugal, fornece a indicação de que nos anos de 2017
e 2018 o centro do país demostra ser a zona de eleição de turistas
provenientes do norte da Europa. No primeiro trimestre de 2017
os suecos foram os turistas que tiveram uma média mais elevada
de dormidas, 3.25, sendo que a média mais baixa foi registada
por turistas provenientes da China, 1,23 noites, sendo os turistas
portugueses os que apresentam menor média de dormidas, 1,42.
No primeiro trimestre de 2018 os dinamarqueses dormiram 8,26
noites em média e os turistas portugueses com uma média de
1,44 noites, valores mais baixos do estudo. Neste contexto, a nossa amostra, realizada entre os dias 15 e 20 de maio de 2020, tem
uma dimensão de 144 respondentes, dos quais 84 (59.6%) são
mulheres, 86 (61%) residentes na Área Metropolitana de Lisboa
e 36 (25.5%) no Centro, a maioria, 51.1% (72) tem idades abaixo dos 32 anos e possui uma Licenciatura, 71 (51.1%). Quando
questionados sobre o “Tipo de Turismo que normalmente fazem”
as respostas mais frequentes foram “Ilhas”, “Praia”, “Hotelaria” e
“Aventura” (nuvem de palavras em baixo). A “Segurança”, “Confiança” e “Clean&Safe” também são enfatizadas mais com menos
frequência.

Dinis, (2007), which leads us to believe that the interior is a good
bet for the practice of alternative tourism such as ecotourism.
This can be seen as a sustainable alternative to mass tourism, Dinis, (2005). Tourists are a kind of contemporary pilgrim looking
for authenticity in other times and places outside their daily life
MacCannell, (1999). The National Strategic Plan for Rural Development advocates making tourism investments in agricultural
areas as a contribution to the diversification of local economies.
Fonseca & Ramos (2008). In order to circumvent these statistical data from Portugal and the impact of Covid-19 on hotels, it
would be beneficial for large hotel chains to invest in the interior
of Portugal, fleeing the large agglomerations by betting on local
accommodation, developing the regional economy by encouraging the creation of small businesses such as grocery stores of
regional biological products and activities related to nature. As
a way to promote safe tourism, hotels could adjust and apply
preventive measures such as, providing complete cleaning once
a week or reducing every 3 or 4 days Markham, and Stewart,
(2020), also Gorvett, (2020) mentions that UV light can effectively kill the Covid-19 virus, so it can be adapted for a hotel. It is
important to use masks and gloves when cleaning the room, not
only for your own safety but also for not contaminate the fourth
Siddhartha, (2020).
Methodology
In terms of methodology, we consider a quantitative methodology based on a semi-structured survey, and on secondary data
obtained from official entities in the sector.
The survey carried out online, consisted of questions on a Lickert
scale (from 1 to 5), dichotomous answer questions and open
answer questions, according to the objectives of the study. Using
non-probabilistic Snowball sampling, we used the SPSS v26 Software for data processing, which allowed us to assess some indicators, such as comparing interests by areas of the country, as
well as characterizing the sample in terms of tourist typology,
interests in activities during the stay and in post COVID security.
Results
In terms of secondary data, TravelBI, the official entity of Turismo de Portugal, provides the indication that in the years 2017
and 2018 the center of the country proves to be the privileged
area of the choice for tourists from northern Europe. In the first
quarter of 2017, Swedes were the tourists who had the highest
average overnight stay, 3.25, with the lowest average being recorded by tourists from China, 1.23 nights, with Portuguese
tourists having the lowest average stay with 1.42 nights. In the
first quarter of 2018, the Danes slept 8.26 nights on average and
Portuguese tourists with an average of 1.44 nights, showing the
lower values of the main markets in Portugal. In this context,
our sample, carried out between 15 and 20 May 2020, has a dimension of 144 respondents, of which 84 (59.6%) are women,
86 (61%) are residents of the Lisbon Metropolitan Area and 36
(25.5%) in the Center, the majority, 51.1% (72) are under the age
of 32 and have a degree, 71 (51.1%). When asked about the “Type
of Tourism they normally do” the most frequent answers were
“Sun”, “Beach”, “Islands” and “Sports” (word cloud below). “Inside”, “Rural” and “Cultural” are also emphasized less frequently.
When asked if “Do you feel safe to take a summer vacation in
a hotel in the center of a city?” we verified that the answers are
not influenced by Gender (χ2((1))^2=2.949, p-value = 0.086 >
0.05; Fisher´s Exact Test with p-value = 0.062 > 0.05), by region
of residence -NUT II (χ2((5))^2=3.700, p-value = 0.593 > 0.05;
Phi and Cramer´s V = 0.162 with p-value = 0.593 > 0.05) nor by
Literary Qualifications (χ2((3))^2=5.393, p-value = 0.145 > 0.05;
Phi and Cramer´s V = 0.196 with p-value = 0.143 > 0.05).
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Quando questionados se “Sente-se seguro para fazer férias de
Verão num hotel no centro de uma cidade?” verificamos que as
respostas não são influenciadas pelo Género (χ2((1))^2=2.949,
p-value = 0.086 > 0.05; Fisher´s Exact Test com p-value = 0.062 >
0.05), pela região de residência-NUT II (χ2((5))^2=3.700, p-value
= 0.593 > 0.05; Phi e Cramer´s V = 0.162 com p-value = 0.593 >
0.05) nem pelas Habilitações Literárias (χ2((3))^2=5.393, p-value
= 0.145 > 0.05; Phi e Cramer´s V = 0.196 com p-value = 0.143 >
0.05). As Habilitações Literárias são independentes da predisposição para desportos de aventura nas Rotas das Aldeias de Xisto
(χ2((6))^2=8.498, p-value = 0.204 > 0.05; Phi = 0.245 e Cramer´s
V = 0.117 ambos com p-value = 0.204 > 0.05) tal como a área de
residência (χ2((10))^2=4.942, p-value = 0.895 > 0.05; Phi = 0.187
e Cramer´s V = 0.132 com p-value = 0.895 > 0.05) mas o Género já influencia essa mesma predisposição (χ2((2))^2=6.804,
p-value = 0.033 < 0.05; Phi e Cramer´s V = 0.220 com p-value
= 0.033 < 0.05) sendo as mulheres as mais predispostas para os
desportos de aventura.
Considerando um teste não paramétrico de Kruskal-Wallis com
as categorias das áreas de residência (NUT II), verificamos que
não há diferenças, estatisticamente significativas, entre as diferentes áreas no que diz respeito à segurança incutida pela certificação
“Clean&Safe” do Turismo de Portugal (Kruskal-Wallis H = 2.222
com p-value = 0.818 > 0.05) nem à segurança em Habitações
privadas com contactos restritos (Kruskal-Wallis H = 6.366 com
p-value = 0.272 > 0.05).
Para as mesmas questões também não obtivemos diferenças, estatisticamente significativas, entre Géneros quando utilizamos um
teste não paramétrico de Mann-Whitney. Relativamente à certificação “Clean&Safe” obtivemos Mann-Whitney U =2153.500,
Wilcoxon W = 5723.500 e Z = -1.053 com p-value = 0.292 > 0.05,
em relação às Habitações privadas obtivemos Mann-Whitney U
=2352.500, Wilcoxon W = 4005.500 e Z = -0.189 com p-value =
0.850 > 0.05).
Limitações
A maior dificuldade para a realização deste trabalho foi o limitado tempo para a sua realização bem como a limitação de espaço
para explicação e aprofundamento da proposta. Acreditamos que
o que propomos seja uma, possível, alternativa à desertificação
dos hotéis bem como à manutenção de alguns dos postos de trabalho do setor. Uma amostra de maior dimensão, obtida de forma
probabilística e a entrevistas ao trade, por forma a obter esclarecimentos sobre a exequibilidade da proposta também eram desejos
não concretizados.
Conclusões
O interior tem vindo a ser descoberto por portugueses e estrangeiros.

Literary qualifications are independent of the predisposition for
adventure sports on the Schist Villages Routes (χ2((6))^2=8.498,
p-value = 0.204 > 0.05; Phi = 0.245 and Cramer´s V = 0.117 both
with p-value = 0.204 > 0.05) such as the area of the residence
(χ2((10))^2=4.942, p-value = 0.895 > 0.05; Phi = 0.187 and Cramer´s V = 0.132 with p-value = 0.895 > 0.05) but Gender already
influences this same predisposition (χ2 ((2))^2=6.804, p-value =
0.033 < 0.05; Phi and Cramer´s V = 0.220 with p-value = 0.033 <
0.05) women are the most predisposed to adventure sports.
Considering a non-parametric Kruskal-Wallis test with the categories of areas of residence (NUT II), we find that there are
no statistically significant differences between the different areas
with regard to the safety incurred by the “Clean & Safe” certification of Turismo de Portugal (Kruskal-Wallis H = 2.222 with
p-value = 0.818 > 0.05) nor to security in private housing with
restricted contacts (Kruskal-Wallis H = 6.366 with p-value =
0.272 > 0.05).
For the same questions, we did not obtain any statistically significant differences between Genders when we used a Mann-Whitney non-parametric test. Regarding the “Clean & Safe” certification, we obtained Mann-Whitney U =2153.500, Wilcoxon W =
5723.500 and Z = -1.053 with p-value = 0.292 > 0.05, in relation
to private housing we obtained Mann-Whitney U =2352.500,
Wilcoxon W = 4005.500 and Z = -0.189 with p-value = 0.850 >
0.05).
Limitations
The biggest difficulty for the realization of this project was the
existence of a limited period of time, which meant that the idea
could be more developed.
We believe that what our propose is a possible alternative to the
desertification of hotels as well as the maintenance of some of
the jobs in the sector. A larger sample, obtained in a probabilistic
manner and interviews with the trade, in order to obtain clarification on the feasibility of the proposal were also unfulfilled
wishes.
Conclusions
The interior has been discovered by Portuguese and foreigners.
Heritage, culture, gastronomy, landscapes are routes to visit, according to the president of Turismo de Portugal, Luís Araújo. We
believe that our proposal is an economic advantage in a context
of transition between the concept of pre-pandemic tourism and
the concept of post-pandemic tourism.
The proposal to move inland by hotel chains, in the form of local
accommodation in order to take advantage and support national tourism, as well as impact demographics and dilute regional
asymmetries, seems to be well received by respondents regardless of age, qualifications or gender.
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O património, a cultura, a gastronomia, as paisagens são rotas a
visitar, segundo o presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo. Acreditamos que a nossa proposta seja uma vantagem económica num contexto de transição entre o conceito de turismo pré
pandemia e o conceito de turismo pós pandemia.
A proposta, de deslocamento para o interior por parte das cadeias
hoteleira, em formato de alojamento local de maneira a aproveitar e apoiar o turismo nacional, bem como impactar demografias e diluir assimetrias regionais, parece ser bem-recebida pelos
entrevistados, independentemente da idade, das habilitações ou
género.
As necessidades de segurança e confiança estão bem vincadas na
nossa proposta e são aceites pelos indicadores recebidos no inquérito realizado.
Os resultados obtidos permitem-nos, ainda, concluir que um
maior investimento em incentivos ao turismo internos, além de
uma maior promoção das zonas do interior, nomeadamente da
zona Beira Baixa e Beira Alta poderá evitar o overtoutism das
regiões com praia da era pré pandemia.

The needs for security and trust are well emphasized in our proposal and are accepted by the indicators received in the survey
carried out.
The results obtained also allow us to conclude that a greater investment in internal tourism incentives, in addition to a greater
promotion of inland areas, namely in the Beira Baixa and Beira
Alta areas, may prevent overtourism in the pre-pandemic beach
regions
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Resumo
O mundo moderno está a atravessar um dos seus maiores desafios, a pandemia da COVID-19. Para além de afetar a vida
quotidiana da população, a pandemia tem também afetado as
economias de todo o mundo. Um dos sectores mais severamente
afetados foi o turismo. Por isso, é necessário adaptar este sector
a esta nova realidade. Este estudo apresenta uma proposta que
pode ajudar os hotéis a sobreviver, mantendo todas as precauções, implementando atividades culturais locais dentro do hotel
para melhorar a atratividade do mesmo durante esta fase, garantindo em simultâneo medidas de segurança. Foram realizadas
entrevistas exploratórias e um inquérito, a fim de avaliar a viabilidade desta ideia.

Abstract
The modern world is undergoing one of its greatest challenges,
COVID-19 pandemic. Besides affecting the population’s daily
life, it has also affected economies worldwide. One of the sectors
most severely affected was tourism. Therefore, it is necessary to
adapt this sector to this new reality. This study presents a proposal which can help hotels survive by maintaining all precautions,
implementing local cultural activities within the hotel to improve the attractiveness of hotels during this phase, while ensuring
safety measures. Exploratory interviews and a survey were carried out, in order to evaluate the feasibility of this idea.

Palavras-Chave: COVID-19; hotéis; cultura local; resposta à
pandemia.

Introduction
Tourism, an economic activity that directly affects the GDP of
several countries, has been one of the industries most affected by
the pandemic. Since tourism is very dependent on interpersonal
relations and these must be restricted, it is necessary to create
new strategies and approaches to carry out this activity. Consequently, the present research note has been developed in order to
define creative strategies that convey to the client the feeling of
attractiveness and confidence simultaneously.

Introdução
O turismo, uma atividade económica que afeta diretamente o PIB
de diversos países, tem sido uma das indústria mais afetadas pela
pandemia. Uma vez que o turismo está muito dependente das relações interpessoais e estas, de momento, devem ser restringidas,
é necessário criar novas estratégias e abordagens para continuar
com esta atividade. Consequentemente, a presente pesquisa foi
desenvolvida de forma a definir uma estratégia criativa que faz
com o que o cliente se sinta simultaneamente atraído e confiante.
Revisão de Leitura
O turismo ganhou uma nova dimensão comercial, impulsionado
por novos conceitos, novos destinos e um valor económico crescente a nível global, que gera emprego e um equilíbrio na balança
de pagamentos (Costa, 2013). Segundo o Governo português, a
indústria do turismo é um dos principais contribuintes para o
PIB português. Estima-se que cerca de 15% do PIB nacional provenha de atividades relacionadas com o turismo. De acordo com
a Organização Mundial do Turismo (OMT, 2020), as medidas implementadas pelos governos, como distanciamento social e quarentena, tiveram repercussões na indústria do turismo, causando
um grande declínio nas chegadas de turistas. A OMT anunciou
que o turismo internacional vai diminuir entre 20% a 30% em
2020.

Keywords: COVID-19; hotels; local culture; pandemic response.

Literature Review
Tourism gains a new commercial dimension, driven by new concepts, new destinations and a growing economic value at the global level, which generates employment and an equilibrium in the
balance of payments (Costa, 2013). According to the Portuguese
government, the tourism industry is a major contributor to the
Portuguese GDP. It is estimated that about 15% of the national
GDP comes from tourism-related activities.
According to the World Tourism Organization (UNWTO, 2020),
measures implemented by governments, such as social distancing and quarantine, have had repercussions in the tourism industry, causing a plunge in tourist arrivals. The UNWTO has announced that international tourism will decrease between 20%
and 30% in 2020. It is possible to say that this pandemic will have
significant and collateral impacts in the Portuguese economy.
(Andrade, 2020).
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É possível dizer que a pandemia vai ter impactos significativos e
colaterais na economia portuguesa (Andrade, 2020). Num momento tão delicado, é necessário prever o comportamento do
consumidor. Existem turistas resistentes à crise, e é útil medir
o seu comportamento. Segungo Hajibaba et al. (2015), existem
duas dimensões de comportamento: “Apesar de” e “Não cancelei
porque”. Para Hajibaba et al. (2016) existem diferentes estratégias
para evitar cancelamentos. Os consumidores preferem a mudança do alojamento ou o seu upgrade, ambos com mais e melhor
informação. Turok (2009) argumentou que as cidades precisam
de ajustar a sua imagem mais rapidamente nos mercados globais.
Evans (2003) também sugeriu que as formas de branding baseadas em recursos culturais e criativos são cruciais para o posicionamento competitivo das cidades e regiões.
Para Jung (2014), as tecnologias in-room são vistas pelos hoteleiros como formas de promover a qualidade da experiência dos
hóspedes ou como formas de gerar receitas adicionais.
De acordo com Richards (2011), as tecnologias in-room mais
comummente utilizadas pelos hotéis atualmente incluem: HSIA
grátis no quarto, HDTVs de ecrã plano, estações de ancoragem
para dispositivos móveis e dispositivos para visualização de filmes pré-pagos.
Metodologia
O presente estudo apresenta uma solução para a indústria hoteleira face à situação atual da pandemia mundial. Este estudo
apresenta uma proposta que pode ajudar os hotéis a sobreviver
mantendo todas as precauções, através da implementação de atividades culturais locais dentro do hotel para melhorar a atratividade dos mesmos durante esta fase, garantindo simultaneamente medidas de segurança. Foi efetuada um estudo com base em
métodos mistos. Creswell (2014) indica que esta é a estratégia
ideal, uma vez que evidencia a importância das fases qualitativa e quantitativa e a sua força conjunta. Um estudo qualitativo
foi efetuado através de entrevistas a hoteleiros. Quanto à parte
quantitativa, um questionário foi aplicado a um potencial grupo
de clientes, de forma a perceber a opinião do consumidor relativamente a viajar na situação atual.
Análise de Dados
Quatro diretores hoteleiros foram entrevistados. Foi também
elaborado um questionário de forma a perceber o impacto do vírus COVID-19 no comportamento de viagem e nas motivações
para viajar. Na parte quantitativa do estudo, participaram 102 indivíduos com mais de 18 anos. Analisando o questionário, é possível perceber que a maioria da população em estudo se encontra
entre os 18-24 anos de idade. Outra faixa etária predominante
é a dos 25-29 anos. Em relação à questão da implementação de
novas medidas para a reabertura dos hotéis, as respostas foram
similares entre todos os entrevistados. Existe um selo denominado “Clean and Safe”, que segue as diretrizes da Direção-Geral
da Saúde. Esta adesão a um selo parece ser uma boa abordagem
para transmitir a mensagem de segurança aos clientes, uma vez
que mais de 50% da amostra concordou totalmente em sentir-se
mais segura se um certificado COVID-FREE fosse apresentado
no hotel. Garantir menos hóspedes por piso foi uma medida
também muito apreciada pela amostra. Foi também abordada a
questão do receio dos turistas em viajar. Porém, os entrevistados salientaram que haverá sempre clientes medrosos e clientes
destemidos. Esta perceção por parte dos entrevistados vai ao encontro do que foi observado na amostra quantitativa, uma vez
que 75,5% dos inquiridos indicou que a pandemia afetou a sua
vontade de viajar.

In such a delicate moment, it is necessary to predict consumer
behaviour. There are crisis resistant tourists, and it is useful to
measure their behaviour. According to Hajibaba et al. (2015),
there are two dimensions of resistance behaviour: “Despite of ”
and “Not Cancelling because”. For Hajibaba et al. (2016) there are
different approaches to avoiding cancellations. Consumers prefer the change of accommodation or its upgrade, together with
more and better information. Turok (2009) has argued that cities
need to adjust their image more rapidly in global markets. Evans
(2003) also suggested that forms of branding based on cultural
and creative resources are crucial for the competitive positioning
of cities and regions. For Jung (2014), in-room guest technologies are viewed by hoteliers as either ways to promote the quality
of the guest experience or ways to generate additional revenue.
According to Richards (2011), overall, the most common in-room technologies currently used by the hotels include: free
HSIA in the room, flat panel HDTVs, docking stations for mobile and pay per view movies devices.
Methodology
This study presents a proposal for the hotel industry to face the
current situation of worldwide pandemic, which consists of bringing local cultural activities to hotels to improve their attractiveness during this phase, while ensuring safety measures.
This will be a mixed-methods research study. Creswell (2014)
highlights that this is the ideal approach, since it highlights the
importance of both the qualitative and the quantitative phases of
the study, and their combined strength. A qualitative study was
carried out through interviews to a sample of hoteliers. Regarding the quantitative part, a questionnaire was applied to a group
of potential hotel guests. Its goal was to understand their opinion
regarding traveling in the current situation.
Data Analysis
Four hotel directors were interviewed. A survey was also carried
out in order to understand the impact that the COVID-19 virus
has had on travel behavior and motivations. In the quantitative
part of the study, 102 individuals participated, aged 18 and over.
By analyzing the survey, it was possible to perceive that most of
the population under study is between 18-24 years of age. Another predominant age group is that of 25-29 years of age.
As for the question of implementing new measures in the hotel units to reopen them, the answers were practically similar
among all participants. There is a safety label called “Clean and
Safe”, which follows the guidelines of the Directorate General of
Health. This adherence to a seal seems to be a good approach to
pass on the safety message to clients, since more than 50% of the
sample totally agreed with feeling safer if a COVID-FREE certificate were presented at the hotel. Ensuring fewer guests per floor
is a measure that the sample highly appreciated. The issue of tourists’ fear of travelling was also addressed. Interviewees pointed
out that there will always be fearful customers and fearless customers. This perception on the part of the interviewees is in line
with what was observed in the quantitative sample, since 75.5%
of respondents felt that the pandemic affected their willingness
to travel. As to whether alojamento local or homestays were considered a threat to the interviewees’ hotels, the responses were
similar. They recognized that obviously everyone competes for
the same customers. Analysing the response of the quantitative
sample, one notices that there is a different idea in it, since it is
perceptible that there is an almost equal distribution in preference between the hotel, private accommodation (Airbnb) and
both, corresponding to 32%, 35% and 30% of the responses respectively.
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Quanto ao facto de o alojamento local e particular ser uma
ameaça para os hoteleiros entrevistados, as respostas foram semelhantes. Estes reconheceram que, obviamente, todos competem pelos mesmos clientes. Contudo, analisando a resposta da
amostra quantitativa, a ideia que é transmitida é diferente, uma
vez que é percetível uma distribuição quase igual na preferência
entre o hotéis, alojamento privado (Airbnb) e ambos, com 32%,
35% e 30% das respostas, respetivamente.
Quando questionados se trazer a cultura local para o hotel poderá ser uma motivação de visita, as respostas foram também
semelhantes. Todos os entrevistados consideraram que a cultura
local poderá trazer alguma vantagem competitiva. A cultura local por si só não atrairá clientes, mas é sem dúvida um complemento. Mais de metade da amostra indicou que estaria disposta
a passar pelo menos uma noite num hotel caso este apresentasse
atividades culturais. Em relação a atividade culturais e entretenimento no quarto, de acordo com as respostas obtidas no questionário, estas não apresentam uma motivação extra para a reserva.
A criação de uma app que indique os workshops e exposições
existentes em cada unidade hoteleira seria muito bem recebida
pela amostra.
Conclusão
Ao analisar as questões relacionadas com o entretenimento e
as atividades culturais disponíveis no quarto de hotel, é possível concluir que mulheres entre os 18 e 24 anos são os clientes
que mais apreciam esta ideia. Estes clientes preferem viagens
domésticas. Mais de metades das pessoas que responderam ao
questionário estariam dispostas a passar pelo menos uma noite
num hotel se este apresentasse exposições culturais, mas se estas estivessem disponíveis no quarto, tal não seria um fator de
motivação para fazer uma reserva. Isto está de acordo com as
expetativas dos entrevistados. Conclui-se ainda que uma app que
indique os workshops e exposições em cada unidade hoteleira
seria bem aceite pelos consumidores e deverá ser uma estratégia a implementar. Quanto à escolha de alojamento, existe uma
distribuição praticamente igual entre escolher apenas um hotel
(32%), apenas alojamento particular (35%), e ambos (30%). Estudos futuros poderão ser desenvolvidos para perceber as motivações desta escolha. Esta conclusão vai contra a opinião dos
entrevistados. Após a abertura das fronteiras, a amostra indica
que vai fazer tanto viagens nacionais como internacionais.

When asked if bringing local culture to the hotel could be a motivation to visit, the answers were similar. All interviewees considered that local culture can bring a competitive advantage. The
local culture will not per se attract customers, but it is undoubtedly a complement. More than half of questionnaire respondents would be willing to spend at least one night in the hotel
if it presented cultural exhibitions. Regarding cultural activities
and bedroom entertainment, according to the answers given in
the questionnaire, they do not present much extra motivation for
the reservation. The creation of an app indicating the workshops
and exhibitions existing in each hotel unit would be very well
received by the sample.
Conclusions
When analyzing the questions related to entertainment and cultural activities available in the hotel bedroom, it is concluded
that women between the ages of 18-24 are the clients who most
appreciate the idea. These customers prefer mostly domestic
trips. More than half of the people who answered the questionnaire would be willing to spend at least one night in a hotel if it
presented cultural exhibitions, but if these were available in the
bedroom, it would not be a motivating factor to make a reservation. This is in line with the expectations of the interviewees.
It was found that if there was an App showing the workshops
and exhibitions in each hotel unit, this would be well accepted
by consumers and should be something to do if this strategy is
implemented. As for the choice of the type of accommodation,
there is an almost equal distribution between choosing only hotels (32%), only private accommodation (35%) or both (30%).
Further studies could be developed to understand the customer’s
motivations of choice. This goes against the opinion of the interviewees. After the opening of borders the sample indicates that
they will make both national and international trips.
Limitations
In this study it is not possible to generalise the results presented
since a convenience sample was used.

Limitações
Neste estudo, não foi possível generalizar os resultados uma vez
que foi utilizada uma amostra por conveniência.
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