Portugal Inovador

Pequenos detalhes,

grandes horizontes
Muito mais do que um destino, a Agência de Viagens
Paraíso quer proporcionar bons momentos. Num amplo
conhecimento do mercado, serão diversos os serviços
que aqui poderemos encontrar, mas mais importante
do que isso é o contacto humano que a faz superar os
já urgentes desafios.

A par desta virtude, Cristina Marques, estando inserida em Oliveira de
Azeméis, reconhece que há também um
conjunto de atratividades que estão a
ser promovidas por todo o país e isso
explica grande parte da realidade do
Turismo em Portugal. Neste momento,
a agência, que completara 38 anos, já
tinha tido a oportunidade de perceber
que em Portugal cabem muito mais
do que sete maravilhas: “Primeiro
promoveu-se Lisboa e Porto. Entretanto, divulgou-se outras belezas únicas e
tanta sorte temos que até a maior onde
do mundo apareceu neste país maravilhoso”, incentiva a nossa entrevistada.
O olhar fica mais curioso e o turista
torna-se mais exigente, por isso é que
quem passeia pelo distrito de Aveiro
apercebe-se de que há agora um
cuidado maior nos detalhes. “Temos,
por exemplo, a ria de Aveiro que é
fantástica. Em 2016 a cidade teve um
crescimento de cerca de 40% de turistas”, avança. Em nome de um turismo
ecológico e sustentável, vários investimentos têm sido feitos: a requalificação
de espaços outrora deteriorados, o
aproveitamento da biodiversidade das
salinas, e até o aparecimento de novos

produtos e serviços associados ao sal.
“Relativamente a outras belezas, precisaremos de um novo impulso. E esse é
um trabalho que tem de ser feito previamente, com a articulação de diferentes
organismos”, defende Cristina Marques.
Todos sabemos que o turismo é
um setor em constante transformação
e a revolução tecnológica veio trazer
maiores modificações na relação entre
os vários intervenientes. Se é verdade
que a partilha de informação cria condições para uma maior dinamização
do mercado, também não deixa de ser
verdade que, hoje, o agente terá de
impor a si mesmo um ritmo muito mais
veloz de atualização: “Se faz sentido
criar restrições ao aparecimento de novas agências de turismo físicas? Não,
quando elas existem à distância de um
clique. Sabemos que na internet se vende rápido e barato, e as agências terão
de criar cada vez mais alternativas para
resistir e crescer. Nós aqui temos vindo
cautelosamente a adaptar-nos e hoje já
vamos na terceira geração de clientes
que não abdica do aconselhamento e
segurança que damos”, afirma.
Dona de um conhecimento consolidado, a equipa de profissionais que aqui

trabalha está atenta às necessidades
reais de cada cliente. Portanto, quando
alguém decide empreender uma viagem, a Agência Paraíso surge como
uma amiga próxima e de confiança. “A
agência física terá sempre um lugar
no mercado, mas temos de inovar”,
sublinha. Isto não pressupõe atalhos,
mas sim conhecimento e uma enorme
capacidade de gestão de informação.
Daqui para a frente, o grande desafio
que se coloca nesta estrutura será
“manter os nossos clientes, conquistar
novos, sem barreiras”.

