C      , 4 de Outubro de 2014

Fernando Costa Freire em entrevista
T

!"#$%# &'"()#)# *!+&

!%,

o genuíno da paisagem açoriana

A Edeluc volta a organizar um evento de
formação e certificação como “Quality Host” no
acolhimento de turistas chineses, desta feita em
Ponta Delgada, no próximo dia 9 de Outubro,
quinta-feira próxima no Palácio José do Canto e
no qual o fundador e director da COTRI estará
novamente presente.
Este evento conta com a parceria e patrocínio da Fundação Jardim José do Canto, com
o apoio e intervenção da APAVT Açores e
da Câmara de Comércio e Indústria de Ponta
Delgada. A SATA e a Associação do Turismo
dos Açores apoiam igualmente a realização do
evento. Em entrevista ao nosso jornal que publicamos em edição muito próxima, Fernando
Costa Freire refere que “os Açores pela sua beleza natural, pelo ar puro, pelos activos de golfe
e de observação de baleias e outras actividades
ao ar livre oferecem, num ambiente tranquilo
e seguro, algo que praticamente não existe na
China. Por isso, agências de viagens, hotéis,
turismo de habitação, turismo no espaço rural,
restaurantes, empresas de animação terrestre e
náutica, rent-a-car e transportadoras são todos
sectores de actividade dentro do turismo que
devem ser explorados, até mesmo fotógrafos ou
espaços para casamentos/festas/conferências”.
Mais adianta que o mercado turístico açoriano
tem muito de atractivo para os chineses. “As
paisagens, os vales, os vulcões, os lagos, as lagoas, o mar, as baleias, a comida, a experiência, o bem-estar, a aventura. Os chineses não
procuram praia ou algo que tenham na China,
procuram sim o que é genuíno e autêntico. Toda
a experiência que se pode viver nos Açores,
desde as caminhadas, aos passeios de barco; ir a
um restaurante de comida típica ou fazer o seu
próprio cozido nas furnas; poderem disfrutar de
termas, das lagoas, de céu azul, de segurança e
de uma óptima fotografia”.
O patrocínio da Fundação do Jardim
José do Canto
A Fundação do Jardim José do Canto, instituída por Margarida e Augusto de Athayde em
2009, tem por objecto a preservação do Jardim
Botânico José do Canto, designadamente das
suas mais de 300 espécies botânicas oriundas
dos cinco continentes e dos edifícios existentes,
a Igreja de Sant’ Ana , o Pavilhão e o Palácio,
assim como relembrar a Memória Histórica da
figura de José do Canto enquanto Homem de
Cultura e de Progresso. A Fundação nasce ainda
com uma vocação para a promoção da Cultura
Regional, dando também o seu contributo para
o desenvolvimento da Economia e da Sociedade Açoriana, tendo em vista a realização da
partilha com o público em geral, numa óptica de
serviço e de contribuição para o bem comum,
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do seu acervo botânico e científico, e das suas
colecções. A Edeluc é uma consultora de negócios entre Portugal e a China. Tendo um
apreciável conhecimento e experiência do
mercado chinês adquirido desde 2004 tem
encontrado soluções inovadoras e personalizadas para que cada negócio tenha uma abordagem correcta, segura e economicamente
viável às enormes oportunidades da China.
A Edeluc realizou em 2008 para o Turismo de Portugal, dois bem sucedidos eventos
de promoção do destino Portugal em Pequim
e em Xangai, durante a visita do secretário de
Estado do Turismo à China. E foi esta mesma
parceria com o Turismo de Portugal que levou a
Edeluc a ganhar em 2009 o prestigiado prémio
“China Tourists Welcoming Award”, graças
aos esforços e trabalho para a criação de condições para melhor receber os turistas chineses
e colocar Portugal na rota do turismo outbound
chinês. Desde o início do corrente ano que a
Edeluc representa em Portugal o Chinese Outbound Tourism Research Institute (COTRI).
A COTRI é um instituto de pesquisa independente que fornece informação, formação,
avaliação de qualidade e certificação dos actores empresariais que actuam no acolhimento
ao turismo Chinês no estrangeiro. A COTRI
foi fundada em 2004, pelo Professor Dr. Wolfgang Georg Arlt, perito em sinologia e em turismo e um investigador com mais de 30 anos
de trabalho e experiência académica no turismo
Chinês e, mais recentemente, reconhecido e citado pela CNN, The Economist e pela Forbes
como o principal especialista em turismo Chinês outbound. A COTRI coopera com um vasto
número de instituições e empresas, públicas e
privadas, líderes no sector do Turismo Chinês,
incluindo, entre outros, a Accor, Cartier, Channel, British Museum, Avis, Marriot, Sheraton.
A Edeluc lançou recentemente em Portugal
os serviços da COTRI através de dois eventos
de formação, em Lisboa e no Porto nos dias 29
e 30 de Maio de 2014, em parceria com a Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa, e
com a participação do Turismo de Portugal que
deu oportunidade aos participantes de obterem
o certificado de “Quality Host” da COTRI. Estas sessões de formação foram leccionadas pelo
Professor Wolfgang Arlt.
Um dia de formação intensiva
A sessão de formação COTRI Portugal
“Preparado para Receber Turistas Chineses?”,
contará, pelas 9h00 com uma nota de boasvindas – Fundação Jardim José do Canto, por
Augusto de Athayde, seguindo-se Fernando Costa Freire da Edeluc e apresentação COTRI, pelas
9h20 pela APAVT Açores falará Catarina Cymbron e mais tarde Mário Fortuna pela Câmara de
Comércio e Indústria de Ponta Delgada. Depois
será feita a apresentação dos Serviços do COTRI
por Wolfgang Georg Arlt, começando a sessão de
formação “Chinese Tourists Welcoming Quality
Host”, pelas 10h00 pelo mesmo. A segunda parte
da sessão de formação segue às 11h40, almoço pelas 13h00 e pelas 14h00 a terceira parte da sessão
de formação. Pelas 16h10 acontece a quarta parte
da sessão de formação e às 18h00 será a entrega
dos certificados.
Ana Coelho
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