Comunicado, 4 de Dezembro 2012

No âmbito do 38º Congresso da Associação
PRESIDENTE DA APAVT, SECRETÁRIO-GERAL DA OMT E PRESIDENTE DO WTTC EM VISITA A BELÉM
Na manhã do dia de abertura do 38º congresso da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e
Turismo, que decorre em Coimbra de 6 a 9 de Dezembro, o Presidente da República, Aníbal Cavaco
Silva, recebe em audiência o presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira,o Secretário-Geral da
Organização Mundial do Turismo (OMT), Taleb Rifai, e o presidente do Conselho Mundial das Viagens e
Turismo (WTTC), David Scowsill.
A entrega da “Carta Aberta a Chefes de Estado e de Governo”, no âmbito da campanha “Leaders for
Tourism” da OMT e do WTTC, foi o motivo para esta audiência que acontece por ocasião da aceitação de
Taleb Rifai e David Scowsill do convite para participarem, como oradores, no congresso da APAVT deste
ano.
Considerando que o Turismo é atualmente uma das atividades que maior número de empregos e
receitas de exportação gera, constituindo um importante contributo para o desenvolvimento
económico, a campanha visa reforçar o seu reconhecimento político, através destas ações junto de
Chefes de Estado e de Governo.
“Há muito que chamamos a atenção para a necessidade de maior reconhecimento do nosso setor, e a
circunstância de termos no nosso congresso personalidades desta estatura constituiu a oportunidade
ideal para mais uma iniciativa nesse sentido”, diz o presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira.
A comitiva que se deslocará a Belém integra também três membros do WTTC em Portugal,
designadamente Andre Jordan, presidente do Grupo Andre Jordan, Fernando Pinto, presidente
executivo da TAP Portugal, e Manuel Fernando Espírito Santo, presidente da Rioforte (Grupo Espírito
Santo).
A audiência terá início às 10h30, finda a qual o presidente da APAVT, o secretário-Geral da OMT e o
presidente do WTTC estarão disponíveis para eventuais questões da imprensa.
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