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identidade de uma terra não apela apenas à herança do seu passado, e aos
vimaranenses, que sempre souberam conciliar as tradições ao empreendorismo,
revelam como uma cidade pode sempre exceder-se a si própria e continuar a
afirmar-se com pluralidade. Hoje, na voz de Alberta Gomes Alves, ficamos a
conhecer não só os convívios entre estas diferentes singularidades, mas também
todo um percurso iniciado pelas mãos do seu pai, Armando Gomes Alves.
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que nascera com a ousadia dessa inovação e o espírito
de resiliência, encontrou no corporate o seu principal
segmento: “Sentimos a necessidade de mudar por fruto
da conjuntura que se vive, e penso que fizemos a aposta
correta”, transmite.
Com a passagem do tempo, facilmente verificamos
como a antiguidade da marca transporta uma filosofia entre
a equipa de trabalho. As colaboradoras que aqui laboram
muito mais do que um mero alcance dos seus objetivos,
procuram descobrir novas necessidades e todos os dias
o destino é trabalhado, sem nunca perder a essência da
sua génese: “Penso que a nossa principal diferenciação
está no serviço. Estamos disponíveis 24 horas por dia, e
apostamos muito na relação direta com o cliente, portanto,
qualquer dúvida que ele tenha nós queremos acompanhá-lo”, complementa.
O turismo é um dos setores que mais cresce em Portugal e os portugueses, sensíveis a esse crescimento,
despertaram numa nova realidade. A agência Gomes
Alves está consciente de que as empresas vivem a uma
velocidade diferente e, por isso, procura antecipar-se às
possíveis vontades do seu principal cliente, assumindo
como prioridade: “responder o mais rápido possível. Tenho
uma boa equipa de trabalho, e se depender exclusivamente
de nós damos respostas no próprio dia”.

Muito mais do que uma simples
agência de viagem
E como um país não vive apenas de números e estatísticas, há aqui toda uma promoção articulada de diversos
fatores-chave que o turismo de negócios pretende afirmar:
“As ligações são cada vez mais diretas, há preços cada vez
mais acessíveis, Portugal continua a ser um país seguro, e
os jovens viajam cada vez mais. Aqui, mais concretamente

em Guimarães, a cidade também tem sabido aproveitar os
seus recursos”. No entanto, este universo hiperconectado
coloca novas questões ao consumidor do futuro e ao progresso das agências.
Num ambiente onde a internet assume uma grande
importância no mercado, as agências de viagens têm
encontrado alternativas para ganhar destaque, sem que
a sua sustentabilidade seja colocada em causa: “Nós não
comercializamos apenas hotéis e voos, nós oferecemos
serviços e isso é algo que a internet, devido à sua impessoalidade, não consegue proporcionar”, assevera a nossa
entrevistada.
Alberta Gomes Alves sabe que a experiência turística
começa muito antes do agendamento da viagem, e agrega
por isso um conjunto de serviços que trazem valor acrescentado ao seu cliente. Daqui para a frente, a Gomes Alves
Travel Agency continuará a crescer tendo em conta a visão
do fundador, para que todos os colaboradores possam
evoluir, respeitando a cidade e as pessoas.

