Plano Estratégico de Cooperação em Turismo da CPLP
2016-2026
Plano de Ação 2019-2021
Presidência pro tempore de Cabo Verde
Ação transversal
Atualização do Plano Estratégico de Cooperação em Turismo da CPLP 2016-2026
Ações
Atualização do PECTUR-CPLP
Disponibilização do PECTUR-CPLP atualizado no portal da CPLP
Distribuição de versão online atualizada do Plano para as autoridades de Turismo, de Cooperação, e de
Relações Exteriores, e de outras áreas afins da CPLP
Distribuição de versão impressa do PECTUR-CPLP numa próxima Reunião Informal de Ministros de
Turismo da CPLP (BTL – 2020)

Cronograma
Fevereiro/2020
Março/2020
Março/2020

MTT – Cabo Verde
Secretariado CPLP
Secretariado CPLP

Março/2020

MTT – Cabo Verde

Eixo Estratégico 1: Promoção do Turismo Responsável/ Sustentável
Desenvolvimento e implementação de políticas que promovam o desenvolvimento sustentável do turismo
Ações
Proposta
Cronograma
Propor a todos os Estados-Membros da CPLP que Tradução para Português e sua disponibilização
contribuam para a tradução da Convenção para a aos Estados-Membros.
Ética no Turismo da OMT e propor a sua adoção e
ratificação nos processos legislativos dos EM o mais
tardar até final de 2020.

Responsável

Janeiro a junho/2020

Responsável
Estados-Membros
Nota: Portugal avançará
com um primeiro esboço
dessa tradução até final
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de dezembro de 2019
Incentivar a adoção da Convenção para a Ética no Publicação de versão eletrónica em português
Turismo da OMT pelos governos, pelas associações, da Convenção para a Ética no Turismo da OMT,
e pelas empresas do setor.
para disponibilização no portal da CPLP e
distribuição para os Estados-Membros.

Outubro/2020

Secretariado
Técnico
Permanente da RMT

Apoiar a promoção do combate à exploração de Publicação de versão eletrónica em português
crianças e adolescentes no setor de Turismo nos de um Guia para o Combate à Exploração Sexual
Estados-Membros da CPLP.
de Crianças e Adolescentes no Turismo, para
disponibilização no portal da CPLP e distribuição
para os Estados-Membros.

Outubro/2020

Secretariado
Técnico
Permanente da RMT
Secretariado Executivo
da CPLP

Promover a divulgação de boas práticas
relacionadas com a implementação de estratégias
para tornar os destinos turísticos acessíveis, numa
ótica inclusiva.

Publicação de versão eletrónica em português
de Guia de Acessibilidade no Turismo, para
disponibilização no portal da CPLP e distribuição
para os Estados-Membros.

Promover a concertação entre os Estados-Membros Ação de capacitação sobre processos de
para troca de experiências sobre o processo de certificação e gestão de praias
certificação de praias.
Nota: Portugal promoverá a apresentação de
uma proposta para a atividade de capacitação.

Eixo Estratégico 2: Informação e Monitorização
Estabelecer redes de informação e monitorização da atividade turística
Ações
Proposta
Promover a partilha de legislações e regulamentos
de modo a apoiar iniciativas semelhantes entre os
Estados-Membros da CPLP e a sua disseminação
conjunta (através de plataformas comuns ou na
plataforma/estrutura estatística de cada um dos
países).

Compilação e distribuição da Legislação e dos
Planos Nacionais de Turismo dos paísesmembros.

Março/2021

MTT – Cabo Verde

Até novembro de 2021

Estados-Membros

Cronograma
Maio/2021

Responsável
Secretariado – CPLP
MTT – Cabo Verde

Nota: Os PF de Turismo comprometem-se a
enviar atempadamente a informação maia
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atualizada que tenham disponível em termos de
legislações e regulamentos nacionais sobre o
setor do turismo.
Os PF de Turismo da CPLP comprometem-se a enviar
com caráter regular as informações nacionais
pertinentes sobre o setor do turismo para
atualização do Portal de Turismo da CPLP.

Atualização da informação disponível no Portal
de Turismo da CPLP.
Nota: Deverá ser dado destaque aos dados
estatísticos ligados ao setor do turismo da CPLP
por via da circulação de um boletim eletrónico
que retrate a realidade em cada EstadoMembro.

Eixo Estratégico 3: Formação e Capacitação
Promover a partilha de conhecimentos / experiências e a capacitação profissional
Ações
Proposta

Permanente

Pontos Focais de Turismo
da CPLP e Secretariado
Executivo da CPLP

Cronograma

Responsável

Promover os encontros de Escolas de Turismo e
Hotelaria em STP como forma de sensibilizar e
incentivar os jovens para as potencialidades de
emprego e criação de pequenos e médias empresas
no setor.

Criar condições objetivas no apoio aos Estados Maio/2021
Membros que enfrentam dificuldades na
qualificação de mão-de-obra, criação de
emprego e empresas no setor de turismo e
afins.

Secretariado
Permanente

Técnico

Incentivar os Estados-Membros a apostar na
promoção de imagem dos destinos baseada numa
estratégia comum e concertada no espaço CPLP,
fazendo uso das novas tecnologias, nomeadamente
de marketing digital.

Promover o acesso a novas tecnologias e Janeiro/junho 2021
ferramentas “apps” para uso turístico e
realidade aumentada nos diferentes espaços
CPLP

Secretariado
Permanente

Técnico

Disponibilizar e incentivar entre os Estados-Membros Promover o acesso dos Estados-Membros a Maio a junho/2021
cursos online para capacitação profissional em cursos de capacitação online que possam ser
Turismo.
disponibilizados pelos Estados-Membros.

Estados-Membros

Ação de Formação de Formadores em Hotelaria e Formação de Formadores em Hotelaria e Julho de 2020
Turismo.
Turismo para todos os Estados-Membros.

Portugal
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Ação de Capacitação REVIVE.

Ação dirigida aos técnicos de turismo da CPLP Março de 2020
que trabalhem na área da reabilitação do
património e ordenamento do território, por
ocasião da BTL 2020.

Portugal

Promover a realização de ações de formação e Reforçar programas de ação de formação e Junho a setembro de Estados-Membros
capacitação para o setor privado e para os jovens no capacitação para o setor privado e para os 2020
setor do turismo.
jovens no setor do turismo.

Eixo Estratégico 4: Planificação e Ordenamento de Território
Promover uma melhor planificação e gestão de território com forma de conservar e proteger aéreas protegidas e o património construído
Ações
Proposta
Cronograma
Responsável
Intercâmbio e troca de experiência através de Promover o acesso novas técnicas e conceitos Maio a julho/2021
assinatura de protocolos neste domínio entre os de planificação e gestão de território para o uso
Estados-Membros.
turístico, incluindo a troca de legislação.

Secretariado
Permanente

Lançamento do REVIVE CPLP.

Portugal e São Tomé e
Príncipe (em consulta)

Lançamento da primeira atividade do REVIVE Até março de 2020
CPLP em São Tomé e Príncipe (a consultar).

Eixo Estratégico 5: Normalização na Recolha e Tratamento de Dados Estatisticos
Promover a partilha de conhecimentos / experiências e a capacitação profissional
Ações
Proposta

Cronograma

Assunção de novos conceitos de recolha e Promover nos Estados-Membros a adesão ao Maio a julho/2021
tratamento de dados estatísticos turísticos no espaço programa/projeto de melhoria e criação de
CPLP, de acordo com as recomendações da OMT.
novos métodos de recolha e tratamento de
dados estatísticos. Incentivar todos os EstadosMembros a criar a Conta Satélite de Turismo.

Técnico

Responsável
MTT – Cabo Verde e
Estados -Membros
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Eixo Estratégico 6: Empreendedorismo e Promoção de Investimentos
Promover e estimular o empreendedorismo e o investimento no setor do turismo
Ações
Proposta

Cronograma

Responsável

III Fórum de Negócios e Investimentos no setor do Realização da III edição do Fórum com a Março de 2020
Turismo.
presença dos Ministros do Turismo da CPLP e
do setor empresarial relevante.

Portugal

Concurso de start-ups CPLP no setor do Turismo.

Estados-Membros

Criação de um banco de projetos turísticos Até novembro de 2021
inteligentes para a apoiar o empreendedorismo
jovem.
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