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Bolsa de Turismo de Lisboa 2019
Prezados sócios,
A Bolsa de Turismo de Lisboa teve lugar na FIL – Feira Internacional de Lisboa - entre os
dias 13 e 17 de Março de 2019. Como tem sido hábito nos últimos anos, o SNATTI esteve presente
em prol da promoção dos seus profissionais e, este ano, com uma nova referência “Guias de
Portugal: Embaixadores da Cultura” no intuito de facilitar o encontro dos nossos serviços.
Este ano a BTL apostou na reorganização dos pavilhões de modo a facilitar as parcerias e
negócios entre os profissionais. O pavilhão número 2 foi a grande novidade de 2019, sendo este o
espaço principal para a promoção da Cultura. Nesse sentido, a Direcão optou por posicionar o stand
SNATTI no pavilhão 2 entre as inúmeras instituições com as quais trabalhamos diariamente.
O stand 2B91 teve uma projeção notável e por conseguinte foi-nos possível despertar
consciências relativamente à importância do papel dos profissionais de Informação Turística. A
promoção foi de facto uma aposta ganha pelo SNATTI, afirmando a nossa posição face aos diversos

players presentes.
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Reuniões SNATTI
A nossa presença na BTL visa nāo apenas a promoção mas também a criação de novos
acordos e parcerias que sejam benéficas para todos os sócios.
Abaixo seguem algumas das reuniões realizadas:
•

AGIC (Associação Portuguesa dos Guias-Intérpretes e Correios do Turismo) e AGIA
(Associação de Guias-Intérpretes do Alentejo) de modo a aproximar-nos visando o espírito
de união e novos projetos em comum.

•

Câmara Municipal de Faro, no âmbito da organização da FEG – Meeting 2019 e as “Jornadas
Nacionais dos Guias de Portugal”.

•

DGPC e Monte da Lua, assim como diversas entidade ligadas ao património com o intuito de
valorização do estatuto dos profissionais qualificados e certificados.

•

Câmara Municipal de Guimarães e Coimbra no âmbito das Certificações SNATTI.

•

Turismo de Portugal.

AGIA

AGIC
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Apoio SET
Um dos momentos mais importantes da BTL 2019 foi, sem sombra de dúvidas, a presença
da Secretária de Estado do Turismo, Dra. Ana Mendes Godinho, que se fez acompanhar do
Presidente do Turismo de Portugal, Dr. Luís Araújo. A SET mostrou todo o apoio face ao trabalho
desenvolvido pelo Sindicato e louvou o excelente trabalho dos nossos profissionais.
As relações entre o SNATTI e a Secretária de Estado têm vindo a florescer desde o primeiro
contacto em Londres, na World Travel Market 2018, e desde então temos tido um retorno positivo.
A Direção do SNATTI está empenhada em desenvolver novos projetos com o Governo de forma a
conseguirmos reafirmar a nossa profissão no meio turístico e combater a falta de qualificação no
exercício da mesma.
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Promoçāo
O SNATTI atravessa um período de mudanças e está a apostar fortemente na inovação e
promoção dos Guias-Intérpretes, Motoristas do Turismo e Correios de Turismo de modo a
projetarmos um turismo de qualidade. Nesse sentido, apostámos recentemente na comunicação
através das redes sociais que têm tido um impacto muito positivo, tendo sido inúmeros os players
e público que se dirigiram ao nosso stand solicitando mais informações.
Visando uma promoção ativa, pela primeira vez, a
Publituris facilitou-nos a publicação de um artigo no seu
Especial BTL 2019. O artigo foi editado de forma estratégica
na página 59, finalizando a entrevista ao presidente da
APAVT, Dr. Pedro Costa Ferreira. O artigo foi acompanhado
de um código QR que permitiu o acesso rápido, nāo somente
ao website do sindicato mas igualmente a um catálogo
desenvolvido de forma a concentrar o máximo de
informação relevante sobre o SNATTI. O retorno foi imediato
e durante a BTL estabelecemos diversos contactos com a
imprensa nacional e estrangeira para publicações futuras.
O concurso de fotografia promovido no Instagram
“Todos somos Embaixadores de Portugal” na nossa página
@guiasdeportugalbysnatti, foi um sucesso promovendo
cada vez mais a nossa classe profissional.
Foram desenvolvidos vários vídeos promocionais para
a BTL 2019, que estão patentes através do código QR do
artigo Publituris.
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Galeria de Fotos
Sigam a nossa página no Facebook!
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Agradecimentos

A Direçāo do SNATTI agradece a presença de todos os associados assim como o apoio
demonstrado durante toda a BTL!
Agradecemos igualmente aos nossos colaboradores:
Restaurante Cozzza Rio, Quinta da Mariposa, Quinta da Mata Fidalga e Sandeman pelos produtos
cedidos.

Juntos por um Turismo de Qualidade!

Departamento de Marketing
Ana Lúcia Mendes
Os meus sinceros agradecimentos à Direçāo do SNATTI por todo o trabalho desenvolvido nos últimos meses,
à Presidente, Dra. Rita Sousa Martins e ao Secretário Geral, Dr. Paulo Cosme. Obrigada pelo voto de
confiança!
Um especial obrigada ao nosso informático Tiago Xavier.
Juntos em prol do SNATTI e nossos associados!
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