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12 Dezembro 2012[Regional]
 
 As Agências de Viagens e Turismo nacionais estiveram reunidas em Congresso, durante três dias, em
Coimbra, para analisarem e discutirem o actual momento, agitado pela crise da conjuntura políco-
económica que assola o país, a Europa e o mundo.
 
 À luz das palestras proferidas e dos diálogo subsequentes, reflectindo sobre o caminho percorrido e
assestando as lupas sobre a forma como se enquadram no mundo dos seus negócios no sentido de
servirem o melhor possível os seus clientes e de não naufragarem no dilúvio que, transversalmente,
afecta a generalidade do mundo empresarial, as filiadas da APAVT assestaram as baterias para
diversas hipóteses de trabalhar o futuro, as quais deixaram consagradas num leque de conclusões e
de recomendações que, agora, têm como mister trabalhar durante o período que medeia até à
realização do 39º Congresso, a realizar em finais do próximo ano, nos Açores, concretamente em
Angra do Heroísmo.
 
 O Presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira, manifestou, no final dos trabalhos, a sua convicção de
que havia motivos para que as filiadas se parabenizassem, ao considerar que o Congresso havia
proporcionado um trabalho profícuo, continuando a contribuir para a discussão do turismo em
Portugal, "definindo caminhos e apontando soluções", embora cientes de que, em termos imediatos,
os desafios que se colocam para o próximo ano obrigam todo o sector a ser mais criativo, mais
eficiente, fortes na adversidade e determinados no caminho a seguir.
 
 Costa Ferreira não teve pejo em reconhecer que as associadas da APAVT são as empresas que melhor
têm resistido à crise, assumindo por isso, com clareza, que "somos a melhor resposta do mercado,
seja em que circunstâncias for, e principalmente nestes tempos mais conturbados", sendo o Provedor
do Cliente, figura que a organização acaba de criar e "que decorre das práticas por que nos regemos",
um exemplo marcante da vantagem competitiva das agências da APAVT.
 
 Defendeu que é necessário fazer o mais possível com o menor recurso a dinheiros públicos,
advogando, a propósito, que "temos de aprender a viver sem a muleta do Estado", sendo mesmo este
"um dos grandes desafios que se colocam à sociedade portuguesa"
 
 Dos trabalhos deste 38º Congresso da APAVT, que contou com a presença de cerca de meio milhar de
participantes emergiram, em resultado das comunicações apresentadas e dos subsequentes debates
produzidos durante as várias sessões plenárias, quatro conclusões e cinco recomendações, todas
aprovadas por unanimidade e aclamação.
 
 Dentre as conclusões, a primeira focou-se na cidade anfitriã, Coimbra, inserida na Região de Turismo
do Centro de Portugal, que, aquela e este, a organização considerou serem destinos turísticos que
reúnem condições de atractividade que justificam o aconselhamento dos agentes de viagens aos seus
clientes. A organização considerou ser o Turismo prioritário e as exportações fulcrais para a superação
das dificuldades económicas e para o desenvolvimento do país, pelo que advogou a necessidade e a
utilidade de uma maior interacção entre os agentes económicos e a rede diplomática portuguesa no
sentido
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 de potenciar o trabalho de promoção e de captação de turistas para Portugal
 
 O Congresso defendeu serem as mesmas fundamentais e estruturantes na cadeia de valor da
distribuição do Turismo. Os congressistas recomendaram que os decisores políticos deverão ouvir
previamente os empresários e as suas associações, no sentido de aferirem o impacto de medidas que
se proponham adoptar e de, conjuntamente, avaliarem a oportunidade da sua implementação.
 
 Os congressistas recomendaram o total abandono da ideia de implementação de taxas turísticas
municipais ou de outras similares que possam vir a ser pensadas.
 
 O congresso defendeu a adopção de uma filosofia de competição, ou seja, a cooperação e a
conjugação de esforços entre elas, em ambiente de sã concorrência, preconizando a racionalização na
utilização dos recursos e na formação dos custos com a aquisição de bens serviços.
 
 A APAVT recomendou ainda que, na nova Lei das Entidades Regionais de Turismo, os interesses
privados não sejam subalternizados em detrimento dos interesses públicos.
 
 A derradeira recomendação do Congresso centrou-se no facto de os recursos do país não estarem a
ser potenciados, nomeadamente a capacidade hoteleira instalada, cuja ocupação não vai além dos
46%, daqui sobressaindo que os resultados na última década obtidos no Turismo ficaram muito aquém
dos investimentos realizados.
 
 Atendendo ainda ao facto de ser inquestionável a comprovada falta de competitividade do destino
Portugal em relação a destinos comparáveis de referência, conduziu os congressistas à recomendação
de que se deveria concretizar um pacto de regime, implicando todos os intervenientes no sector -
públicos e privados - para que seja possível decidir uma estratégia, estabelecer um rumo, definir
prioridades e concretizar acções duradouras no tempo que assegurem a entrada
 
 e consolidem a presença mais duradoura nos mercados, em detrimento da política do 'stop and go'.
 
 Esta medida, segundo os congressistas, permitiria a consciencialização de um posicionamento
estratégico, assente nos factores críticos e diferenciadores do país, que possibilitaria tornar o destino
'Portugal' e, consequentemente, o destino 'Açores', competitivo e assegurar que a coerência da
consistência da imagem do país nos mercados emissores seja um agregador de recursos, de
competências e de capacidades.
 
 Autor:
 
José Nunes
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SET inaugurou exposição de caricaturas da TFV
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12-12-2012 Noticias
 
 Cecília Meireles, secretária de Estado do Turismo inaugurou uma exposição de caricaturas onde estão
retratados mais de 500 agentes de viagens.
 A exposição, inserida no âmbito do 38º Congresso Nacional da APAVT que decorreu entre quinta-feira
e sábado da passada semana, reuniu cerca de 130 equipas de agentes de viagens de todo o País, foi
organizada pela TFV, empresa de tecnologia que desenvolve sistemas integrados de gestão para o
sector do turismo.
 Durante a cerimónia, que decorreu no Hotel Vila Galé Coimbra, a secretária de Estado viu-se também
ela retratada em caricatura.
 Cecília Meireles gostou particularmente de surgir na caricatura com uma pasta onde se pode ler:
"Vender, Vender, Vender", uma realidade que reflecte o trabalho de promoção do destino Portugal
além fronteiras e a necessidade do nosso País ganhar novos mercados.
 A exposição destina-se a assinalar os 20 anos de actividade da TFV e reúne caricaturas de mais de
500 agentes de viagens e foram realizadas ao longo dos últimos anos pelos artistas Alexandre Bacala,
Cesarina Silva e Rui Duarte.
 Neste período agitado da economia nacional, a TFV acredita ser importante promover os sorrisos, o
bom humor e a capacidade autocrítica.
 Na foto, da esquerda para a direita, Pedro Costa Ferreira, presidente da APAVT, Tasslim Sualehe e
Paulo Barreiros, administradores da TFV, e Cecília Meireles, secretária de Estado do Turismo, tendo
por fundo a caricatura da governante.
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Turismo de Portugal enfrenta alteração do paradigma na promoção
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"O Turismo de Portugal está a levar a cabo uma revolução em termos de actuação". O presidente do
Turismo de Portugal, Frederico Costa, assume que a promoção do país, tem nos dias de hoje, "um
grande desafio". Para o responsável "há um mundo para fazer a nível da nossa comercialização", o
caminho passa agora por uma lógica de "diálogo com o consumidor, já não falamos mercados, mas
em pessoas, pessoa a pessoa". Frederico Costa, que participou no 38º Congresso da Associação
Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo - APAVT, relembrou que as grandes campanhas
promocionais externas do destino Portugal, "eram de marca, de posicionamento". Mas, "hoje em dia,
'já não há mercados, há pessoas', portanto a nossa promoção, o nosso marketing, seja do país ou das
empresas, é pesca à linha. E isto é de facto a maior alteração do paradigma da promoção". Em
Coimbra, o presidente do Turismo de Portugal alertou que "há novos desafios que estão a surgir todos
os dias e novos players na distribuição", factores que vão "exigir mais enfoque por parte de todos,
exigir inovação todos os dias e uma dinâmica que não estávamos habituados, tanto a nível
institucional, como empresarial". Para o responsável "há um mundo para fazer a nível da nossa
comercialização". Frederico Costa explica que "a internet é de facto a tendência e aposta e o caminho
em que temos que ser mais eficazes". Diversificação de mercados Sobre a actuação em novos
mercados, Frederico Costa, fez a ressalva à plateia de profissionais de turismo, presentes em Coimbra,
"a prioridade está e estará na Europa". No entanto "temos que diversificar porque é uma necessidade
e uma oportunidade, a dependência de um só mercado é demasiado perigoso". O presidente do
Turismo de Portugal, deu como exemplo o mercado brasileiro, no painel 'Portugal: Produto e
Mercados'. "Nunca pensamos que um mercado intercontinental pudesse ser o 5º mercado para
Portugal". O dirigente reforça no entanto: "obviamente que isto não é replicável a outros mercados,
temos condições especificas, de língua de tradição, de capacidade aérea instalada, directa, entre os
dois países, que não existe para outros mercados. Mas a oportunidade também existe em outros
mercados e temos que saber tirar partido delas". por Rute Elias
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Agentes de Viagens querem que o Estado pague a tempo e horas
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11 Dezembro 2012[Regional]
 
 Com sessão de abertura presidida pelo Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Portas,
foi como arrancou, no auditório da Universidade de Coimbra, o 38º Congresso da A APAVT -
Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo de Portugal que, durante três dias, reunirá,
em debate, os responsáveis pelas empresas associadas e ainda entidades e outros operadores ligados
ao mundo da indústria turística.
 
 Este congresso juntou os associados e parceiros da APAVT, representantes do Estado, diplomatas,
representantes da vida académica e do poder local, dirigentes da Confederação do Turismo Português
e de associações empresariais, para além de algumas dezenas de convidados
 
 Pedro Costa Ferreira, Presidente da APAVT, dirigindo-se a Paulo Portas, reconheceu os esforços do
Ministro na defesa do desenvolvimento de uma diplomacia económica, cuja continuidade prometeu
apoiar uma vez que, "seguramente, a continuação desta política deve incluir permanentemente a
preocupação do turismo" que defendeu ser "um dos poucos sectores económicos em que somos uma
potência mundial e, concomitantemente, um dos poucos sectores que podem sustentar a mudança
dos actuais desequilíbrios macroeconómicos".
 
 Considerou que a diplomacia económica deve ser uma tarefa de todos - Estado, empresas e
associações - na missão de promover uma única marca - Portugal - porquanto ela "congrega todas as
nossas competências de exportação, incluindo naturalmente o turismo", sendo por isso tempo de
união de esforços, até porque "os recursos são escassos e devemos por isso aplica-los onde existe
potencial" justificando assim a política que a APAVT tem seguido de se suspender a promoção interna
até porque "infelizmente, não vamos precisar, nos tempos mais próximos, de convencer os
portugueses a fazer férias em Portugal", havendo, sim que criar condições para que mais estrangeiros
nos visitem e que facilitar a entrada dos mesmos no país, nomeadamente "agilizando os
procedimentos de emissão de vistos, mormente nos mercados emergentes, por forma a facilitar a
vinda de turistas que, nestes mercados, crescentemente nos procuram".
 
 O Presidente da APAVT considerou ter este sido uma ano de preocupações mas também de esperança
e de muitas preocupações, destacando a propósito três grandes pilares da actuação da associação,
nomeadamente a construção de um novo quadro legal para as agências de viagens, o ter impedido a
concorrência desleal de quem "prestava", entre aspas, um serviço de agência de viagens, sem ser
obrigado às mesmas garantias de protecção do consumidor a que as empresas filiadas estão sujeitas
e, finalmente, realizar tudo isto sem beliscar a protecção do consumidor, "da qual a APAVT e os seus
associados são actores principais", através da figura do Provedor do Cliente.
 
 O Presidente da APAVT realçou igualmente o papel da associação no quadro das relações externas,
área em que "fomos protagonistas de um conjunto de acções relevantes, a maior parte delas focadas
no âmbito da lusofonia", dentre as quais, pelo seu significado e especial importância, destacou Macau
e Brasil.
 
 Quanto ao Brasil, disse ser com
 
 particular alegria que "registamos o trabalho realizado com a nossa congénere brasileira, ABAV,
associação com a qual colaborámos continuamente ao longo do ano, contribuindo para o aumento dos
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fluxos turísticos entre os dois países, tendo sido já várias as etapas percorridas, desde o dia em que,
na BTL, ambas as organizações subscreveram "um auspicioso acordo de Cooperação" deixando ficar a
promessa de que, durante este mandato a APAVT apostará, de forma contínua, no eixo brasileiro.
Referindo-se ao facto de a APAVT tem desenvolvido uma importante negociação com as companhias
aéreas sobre pagamentos ao BSP, que permitiu agir positivamente sobre a tesouraria das empresas,
advertiu porém que "se vamos pagar mais cedo, portanto, simplesmente vamos ter de receber mais
cedo", e porque, nesta matéria, o peso do Estado no volume de facturação das agências de viagens é
muito significativo "apenas exigimos que, de uma vez por todas, o Estado se comporte como uma
pessoa de bem, pagando a tempo e horas, e deste modo, apenas e simplesmente cumprindo a
directiva comunitária que estabelece medidas de luta contra os atrasos de pagamento nas transacções
comerciais".
 
 Com a frontalidade permitida àqueles que se sentem a defender os interesses de quem representa,
Pedro Costa Ferreira denunciou que, na verdade, já estamos saturados de estabelecer contratos com o
Estado em que os atrasos permitem a facturação de juros de mora, para depois logo percebermos
que, no quadro da relação com os vários organismos públicos, esses juros são simplesmente
impossíveis de cobrar, sob pena de imediata quebra de relacionamento.
 
 Admitiu que não há turismo sem transporte aéreo e, em Portugal, não há transporte aéreo sem a
TAP, empresa que enfrenta mais um momento decisivo, e sabendo-se que, quando a TAP enfrenta um
momento
 
 decisivo, todos nós nos defrontamos com o futuro, Pedro Costa Ferreira disse frontalmente que, na
APAVT, "temos a consciência de que a privatização é necessária, mas também de que o facto de
existir um único eventual comprador é, sem dúvida, uma fragilidade negocial, e de que o caderno de
encargos é mais importante do que o preço de venda".
 
 Ao longo dos trabalhos foram abordados temas diversos temas e na próxima edição daremos nota da
sessão oficial de encerramento do Congresso, no passado dia 8 do corrente.
 
 Autor:
 
J.N.
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Congresso da APAVT reconhece potencial das agências
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PUBLICADO NA EDIÇÃO IMPRESSA | Terça-Feira, 11 de Dezembro de 2012 | Por
 
 O 38º Congresso Nacional das Agências de Viagens e Turismo, reunido de 6 a 9 de Dezembro de
2012, em Coimbra, com a presença de 483 participantes, deliberou, em resultado das comunicações
apresentadas e debates produzidos durante as diferentes sessões plenárias, produzir quatro
conclusões e cinco recomendações, aprovadas por aclamação.
 
 Uma das conclusões evidencia a necessidade e utilidade de uma maior interação entre os agentes
económicos, nomeadamente os operadores de incoming, e a rede diplomática portuguesa, no sentido
de potenciar o trabalho de promoção e captação de turismo para Portugal.
 
 Outras conclusões do Congresso é que as agências de viagens são fundamentais e estruturantes na
cadeia de valor da distribuição do Turismo e que os consumidores têm efectivas vantagens e garantias
acrescidas em recorrer aos serviços das agências de viagens, em particular das associadas da APAVT.
 
 No domínio das recomendações, entre outras, o Congresso recomenda que as empresas, tanto
quanto possível, adotem uma filosofia de coopetição, que cooperem e conjuguem esforços em
ambiente de sã concorrência e igualmente que desde já se concretize um pacto de regime em que
fiquem implicados todos os stakeholders do sector, privados e públicos.
 
Paulo Alexandre Camacho
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Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/12/2012

Meio: Opção Turismo.com

URL:
http://www.opcaoturismo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=27643:apavt-lanca-app-na-

itunes&catid=91:arquivados&Itemid=435

/

 
11-12-2012 Noticias
 
 Está já disponível, para descarga na iTunes Store, da Apple, a aplicação "APAVT", que permite aos
utilizadores de iPhone, iPad e iPod Touch disporem de informação permanentemente actualizada sobre
a agenda e locais do congresso, notícias e patrocinadores.
 A aplicação é gratuita, bastando procurar na iTunes por "APAVT" ou ir directamente ao link
https://itunes.apple.com/pt/app/congresso-apavt/id577412881?mt=8&uo=4 .
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APAVT: os protagonistas em caricatura
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11-12-2012 Noticias
 
 
 Em 2004 a TFV decidiu caricaturar as equipas de agentes de viagens com quem trabalhava,
eternizando os profissionais do turismo através do humor e da expressão artística.
 Ao longo de oito anos e através de obras de Alexandre Bacala, Cesarina Silva e Rui Duarte,
consagrados caricaturistas da nova geração portuguesa, reuniram-se mais de 130 caricaturas.
 No ano em que assinala o seu 20º aniversário, a TFV decidiu reunir esse espólio, um simples
contributo para a história do Turismo em Portugal, e apresentá-lo em exposição.
 O palco escolhido não poderia ser outro que não o do Congresso da APAVT - Associação Portuguesa
das Agências de Viagens e Turismo, uma das mais antigas e seguramente a mais representativa do
Turismo nacional.
 Neste período agitado da economia nacional, a TFV acredita ser importante promover os sorrisos, o
bom humor e a capacidade autocrítica.
 A exposição reúne cerca de 130 equipas com mais de 500 agentes de viagens caricaturados.
 Algumas destas equipas já não existem, poucas se mantiveram inalteradas até hoje e fatalmente
alguns dos personagens retratados já só existem na nossa boa lembrança.
 É em memória desses gloriosos desaparecidos que a TFV dedica esta exposição, com a paixão e
empenho que a empresa coloca em todas as acções.
 Ao celebrarem 20 anos de actividade em parceria com o sector do Turismo, os administradores da
TFV apresentam esta exposição com um sorriso nos lábios e sentimento de dever cumprido.
 Quanto à TFV S.A. , responsável por esta interessante mostra, é uma empresa de capitais 100%
portugueses, especializada em tecnologias de informação.
 Em actividade há 20 anos, é uma empresa com maturidade e credibilidade, que aposta
constantemente na inovação dos seus produtos e serviços.
 O profissionalismo, rigor e competência do trabalho da TFV está espelhado nas parcerias de sucesso
que tem desenvolvido, sendo há já alguns anos Microsoft Partner.
 A sua actividade tem sido orientada em grande parte para o sector do Turismo, desenvolvendo
soluções integradas de gestão para empresas de pequena, média e grande dimensão.
 A parceria com a multinacional Travelport/Galileo é uma realidade nacional e internacional, tendo sido
recentemente renovada por mais dois anos.
 A TFV pertence à 'Travelport Developer Network' desde a sua criação, e é certificada por diversos
players internacionais do sector turístico tais como GTA, HotelBeds, BedsOnline, Tourico, Transhotel,
TAM e GOL, entre outros.
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"Taxa turística de Aveiro é mais uma pedra no sapato para 2013?
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A taxa turística em Aveiro que foi suspensa em Agosto vai, afinal, avançar e entrar em vigor em
Janeiro de 2013. A notícia, avançada pela agência Lusa, foi confirmada à Publituris por fonte do
gabinete de comunicação da autarquia. A medida, que prevê o pagamento de até um euro por cada
dormida, foi bastante contestada este ano por diversas entidades e associações do sector. Foi por isso
mesmo que, em Agosto, a autarquia suspendeu a medida e criou um grupo de trabalho para estudar a
implementação da mesma. A taxa abarca hotéis, parques de campismo e caravanismo, alojamento
local e casas de campo, turismo de habitação e agroturismo, sendo que os valores a pagar variam
entre os 0,35 euros por quarto e por dormida, até um euro. O valor será cobrado pelos
estabelecimentos e deve ser incluído na factura referente à estadia a apresentar ao cliente. Também
estão previstas isenções. Segundo explicou à Publituris fonte do gabinete de comunicação da Câmara,
para os turistas que fiquem mais de quatro noites num determinado alojamento a taxa cobrada não
irá além das três noites. Já para os turistas que visitam Aveiro mais frequentemente, a taxa a pagar
não vai ultrapassar as 30 noites. "É mais uma pedra no sapato para 2013" Em declarações à
Publituris, o presidente da Turismo Centro de Portugal (TCP), Pedro Machado, mostrou-se
surpreendido com a notícia. "Sempre fomos contra o avanço dessa taxa, porque significa perda de
competitividade para o destino", afirmou. O responsável salientou que "Aveiro vive, essencialmente,
do mercado interno, que não tem tido um caminho fácil nem terá em 2013", pelo que "a medida
significa mais uma pedra no sapato para o próximo ano". Por outro lado, Pedro Machado salientou que
o primeiro mercado externo da região é o espanhol, "que está em retracção e assim deverá
continuar". Também neste caso, defende, a nova taxa turística só vem deteriorar a situação. WTTC
alerta para a criação de taxas Em Coimbra, no congresso da APAVT, na semana passada, o presidente
e CEO do Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC), David Scowsill, alertou para o perigo que
significa a criação de taxas semelhantes. "Portugal está a passar por um período económico difícil,
mas o Governo deve evitar taxar os turistas como forma de conseguir mais facilmente fundos. A longo
prazo, isto será contraproducente, porque vai ferir a competitividade do turismo", defendeu. Pedro
Machado apoia tais palavras. "Se um guru mundial como David Scowsill explica isto e ninguém
entende, em Portugal, estamos no mau caminho", concluiu.
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1ª Conclusão
 
 . Considerando as particularidades de Coimbra, como tradição e cultura;
 
 . Considerando o excepcional património histórico, expressado na candidatura à UNESCO;
 
 . Considerando a localização estratégica de Coimbra no Centro de Portugal e a crescente qualidade da
sua oferta;
 
 . Considerando o relacionamento e a aposta do Turismo Centro de Portugal na distribuição,
evidenciada na realização deste e do último congresso da APAVT;
 
 O Congresso conclui que a região Centro de Portugal, de uma forma geral, e Coimbra, em particular,
são destinos turísticos que reúnem condições de atractividade que justificam o aconselhamento dos
agentes de viagens aos seus clientes.
 
 2ª Conclusão
 
 . Considerando que as exportações são fulcrais para a superação das actuais dificuldades económicas
e para o desenvolvimento de Portugal;
 
 . Considerando que o Turismo é prioritário neste desiderato;
 
 . Considerando a nova filosofia da diplomacia portuguesa expressa pelo senhor ministro dos Negócios
Estrangeiros;
 
 O Congresso conclui pela necessidade e utilidade de uma maior interacção entre os agentes
económicos, nomeadamente os operadores de incoming, e a rede diplomática portuguesa, no sentido
de potenciar o trabalho de promoção e captação de turismo para Portugal.
 
 3ª Conclusão
 
 . Considerando que as agências de viagens constituem o mais importante canal de venda da oferta
turística;
 
 . Considerando a mais-valia que a agência de viagens constitui para o cliente, o que permite vendas
com maior valor acrescentado;
 
 O Congresso conclui que as agências de viagens são fundamentais e estruturantes na cadeia de valor
da distribuição do Turismo.
 
 4ª Conclusão
 
 . Considerando a qualidade, as garantias, e consequente protecção que as agências de viagens
prestam ao consumidor;
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 . Considerando a mais-valia que o Provedor do Cliente representa para os consumidores;
 
 O Congresso conclui que os consumidores têm efectivas vantagens e garantias acrescidas em recorrer
aos serviços das agências de viagens, em particular das associadas da APAVT.
 
 1ª Recomendação
 
 . Considerando o impacto, muitas vezes não calculado, das decisões políticas, com consequências
financeiras e fiscais na actividade económica do Turismo;
 
 . Considerando que, pela própria natureza da sua actividade, o Turismo não se compadece com a
implementação imediata de medidas que agravam o preço imutável de contratos estabelecidos com
grande antecedência;
 
 . Considerando que, na esmagadora maioria dos casos, a aplicação dessas decisões não podem ser
repercutidas nos preços, e por isso constituem perda directa dos seus destinatários;
 
 O Congresso recomenda que os decisores ouçam previamente os empresários e as suas associações,
no sentido de aferir o impacto dessas medidas e avaliar a oportunidade da sua implementação.
 
 2ª Recomendação
 
 . Considerando que a concorrência entre os destinos é cada vez mais forte;
 
 . Considerando que os destinos sofrem violentamente com custos de contexto e que as taxas
turísticas municipais, ou outras que se venham a ser pensadas, fazem parte desses custos;
 
 . Considerando a necessidade que, pelo contrário, temos de reforçar os nossos argumentos de venda
para melhorar a nossa capacidade de atracção;
 
 O Congresso recomenda o total abandono da ideia de implementação dessas taxas.
 
 3ª Recomendação
 
 . Considerando a escassez de recursos e a necessidade de racionalizar a sua utilização;
 
 . Considerando que, em grande medida, os custos das empresas na aquisição de bens e serviços não
são factor de competição entre elas;
 
 O Congresso recomenda que as empresas, tanto quanto possível, adoptem uma filosofia de
coopetição, ou seja, cooperem e conjuguem esforços em ambiente de sã concorrência.
 
 4ª Recomendação
 
 . Considerando que importava redefinir a lei das entidades regionais de Turismo adaptando-a às reais
dimensão e recursos do País;
 
 . Considerando que a proposta de diploma vai ao encontro, na sua esmagadora maioria, dos anseios
do sector;
 
 . Considerando que em qualquer processo legislativo é sempre possível fazer convergir os interesses
em jogo - público e privado -no sentido de o adaptar aos maiores interesses da sociedade civil, última
destinatária do mesmo;
 
 O Congresso recomenda que na nova Lei das Entidades Regionais de Turismo os interesses privados
não sejam subalternizados em detrimento dos interesses públicos.
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 5ª Recomendação
 
 . Considerando que o Pais dispõe de recursos que não têm sido potenciados, entre os quais
capacidade hoteleira com taxas de ocupação na ordem dos 46 %;
 
 . Considerando que, na última década, os resultados obtidos no Turismo ficaram muito aquém do
esperado face aos investimentos realizados;
 
 . Considerando a comprovada falta de competitividade do destino Portugal em relação a destinos
comparáveis de referência;
 
 O congresso recomenda que desde já se concretize um pacto de regime em que fiquem implicados
todos os stakeholders do sector, privados e públicos, para . que seja possível decidir uma estratégia ,
estabelecer um rumo , definir prioridades , e concretizar acções duradouras no tempo que assegurem
a entrada e consolidem a presença nos mercados, em detrimento da politica do stop and go.
 
 . que consensualize um posicionamento estratégico assente nos factores críticos e diferenciadores do
país que permita tornar o destino competitivo .
 
 . que assegure a coerência da consistência da imagem de Portugal nos mercados emissores . que seja
um agregador de recursos , de competências e capacidades;
 
 As conclusões e recomendações foram aprovadas por aclamação.
 
 2012-12-10 14:29
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Congresso Nacional da APAVT tece várias recomendações ao sector
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/12/2012

Meio: Ambitur.pt

URL: http://www.ambitur.pt/site/news.asp?news=28847

/

 
O XXXVIII Congresso Nacional das Agências de Viagens e Turismo, reunido de 6 a 9 de Dezembro de
2012, em Coimbra, com a presença de 483 participantes, deliberou, em resultado das comunicações
apresentadas e debates produzidos durante as diferentes sessões plenárias, várias conclusões e
recomendações. O Congresso conclui que a região Centro de Portugal, de uma forma geral, e Coimbra,
em particular, "são destinos turísticos que reúnem condições de atractividade que justificam o
aconselhamento dos agentes de viagens aos seus clientes". No âmbito das agências de viagens e
turismo em si, o Congresso conclui "pela necessidade e utilidade de uma maior interação entre os
agentes económicos, nomeadamente os operadores de incoming, e a rede diplomática portuguesa, no
sentido de potenciar o trabalho de promoção e captação de turismo para Portugal". O Congresso
conclui ainda que "as agências de viagens são fundamentais e estruturantes na cadeia de valor da
distribuição do Turismo", assim como que "os consumidores têm efectivas vantagens e garantias
acrescidas em recorrer aos serviços das agências de viagens, em particular das associadas da APAVT".
No que diz respeito às recomendações, o Congresso recomenda que os decisores "ouçam previamente
os empresários e as suas associações", no sentido de aferir o impacto das medidas impostas ao sector
e avaliar a oportunidade da sua implementação. O Congresso recomenda que na "nova Lei das
Entidades Regionais de Turismo os interesses privados não sejam subalternizados em detrimento dos
interesses públicos". O congresso recomenda que desde já "se concretize um pacto de regime em que
fiquem implicados todos os 'stakeholders' do sector, privados e públicos, para que seja possível decidir
uma estratégia, estabelecer um rumo, definir prioridades, e concretizar acções duradouras no tempo
que assegurem a entrada e consolidem a presença nos mercados, em detrimento da politica do stop
and go"; "que consensualize um posicionamento estratégico assente nos factores críticos e
diferenciadores do país que permita tornar o destino competitivo"; que "assegure a coerência da
consistência da imagem de Portugal nos mercados emissores"; e que "seja um agregador de recursos,
de competências e capacidades".
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CTP: "Há coisas mais importantes que a nova lei das regiões de turismo"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/12/2012

Meio: Ambitur.pt

URL: http://www.ambitur.pt/site/news.asp?news=28852

/

 
"Há coisas mais importantes que a nova lei das regiões de turismo". Francisco Calheiros, presidente da
Confederação do Turismo Português, presidiu à sessão de encerramento do 38º Congresso da APAVT,
em Coimbra, e ressalvou que, em tempos difíceis, o grande desafio da entidade "é falar a uma só voz,
temos concentrar esforços". O dirigente evocou que a CTP como "órgão de cúpula do turismo tem que
tratar de questões como o IVA da Restauração ou e do golfe, ou o erro da sua subida, a privatização
da TAP e da ANA, duas empresas fundamentais estratégicas do turismo para Portugal, a promoção
turística e questões como a lei das entidades regionais de turismo". Para Francisco Calheiros "tem sido
empolado de mais esta questão da lei das regiões. Há muitas coisas muito mais importantes que esta
questão da lei". No entanto o presidente da CTP evoca que se devem esclarecer três questões: "A
primeira - há claramente uma subalternização dos privados nesta nova lei, em segundo lugar temos o
problema da promoção externa para resolver e em terceiro lugar esclarecer a questão de Lisboa e
Porto".
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Catarina Cymbron, responsável pela APAVT na Região: "Se mais continentais não
visitam os Açores é por causa do preço das tarifas aéreas ..."
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/12/2012

Meio: Correio dos Açores.net

Jornalistas: José Nunes

URL: http://www.correiodosacores.net/index.php?mode=noticia&id=42080

/

 
10 Dezembro 2012[Regional]
 
 No Congresso anual da APAVT, que ontem terminou, participou uma representativa embaixada
açoriana, à frente da qual esteve Catarina Cymbron, Delegada da APAVT nos Açores, uma das grandes
dinamizadoras deste Congresso, a qual, na entrevista que nos concedeu a propósito do evento, fez
uma interessante abordagem a candentes implicações que se interceptam com o desejado
desenvolvimento da actividade turística na Região.
 
 Correio dos Açores - Que mais valia poderá este Congresso trazer para os Açores, fundamentalmente
para o trade da indústria turística?
 
 Catarina Cymbron (responsável pela Associação Portuguesa de Agentes de Viagens nos Açores) - O
Congresso da APAVT é o mais importante congresso do sector do turismo, já pela sua longevidade (há
38 anos que se realiza), já pela organização e assuntos que são abordados, que visam não só uma
focagem nos temas específicos das Agências de Viagens, mas que falam também sobre outros
sectores do Turismo, de uma forma mais abrangente, e sobre temas actuais que possam interessar a
todos os profissionais da área turística. Para os Açoreanos é importante saber como correm as coisas a
nível nacional pois que, mais tarde ou mais cedo, tanto com o que têm de bom como com o que têm
de mau, elas acabam por chegar aos Açores, sendo conveniente estarmos todos a par das respectivas
tendências evolutivas do turismo para não sermos apanhados desprevenidos quanto às respostas a
assumir para às mesmas corresponder.
 
 O que considera dever ser feito para estender a Portugal continental linhas específicas de apoio,
suficientemente atractivas e motivadoras, para levar mais pessoas a visitarem-nos?
 
 No ponto de vista dos Açores serem um destino conhecido no Continente, em termos de promoção,
julgo que se deve ter mais contenção no dinheiro que se gasta no continente, pois é gastar dinheiro
num mercado que já conhece os Açores de uma forma global e genérica, não só porque se fala todos
os dias - pelo menos três vezes por dia - nas TV's nacionais sobre os Açores (meteorologia,
anticiclone, etc.) mas também pela já longa promoção que se faz neste mercado. Se não temos mais
turistas
 
 a causa está noutra vertente que não a da promoção. Julgo que está no preço das passagens aéreas
e no modo como se comercializa o nosso destino. E temos ainda, também, a imagem que, no
Continente, se tem de que, aqui, está sempre a chover, o que leva um continental a pensar duas
vezes antes de se decidir a vir para cá passar férias.
 
 As operações low cost nos Açores poderão ser um bom contributo para o relançamento da indústria
turística nos Açores ?
 
 Pessoalmente, sou da opinião de que deverá haver muito cuidado com as opções relativamente às
"low cost" porquanto, em meu entender, não serão elas que irão resolver os nossos problemas. Poderá
haver outras soluções, talvez até dentro dos próprios Açores, que nunca houve coragem tomar e que,
a meu ver, merecem ser
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 convenientemente analisadas pelos agentes económicos e pelas tutelas, antes de nos metermos em
aventuras que não sabemos para onde poderão vir a descambar. Se temos uma companhia aérea
regional, porque não aproveitá-la melhor? Este é, na verdade, o debate interno que nunca foi feito e
que, a meu ver, só perde pela demora.
 
 Há uma tendência enorme, quando se fala de tarifas, para confundir e por no mesmo saco as tarifas
de residentes e as tarifas de fora para dentro. E parece-me que a SATA pode fazer muitas coisas.
Alias, até já faz algumas, no ponto de vista dos tarifários, com contratos com os operadores
Continentais que têm programas para os Açores.
 
 Quanto ao turista "low cost", pode ser bom ou mau turista: há várias teorias, com uns a dizerem que,
poupando na viagem, gastarão mais no destinos e, com outros, a defenderem que, quem vem nas
"low costs", são os pelintras. A verdade poderá estar no meio-termo. O problema das "low costs" é
não só o do preço das contrapartidas que o governo terá de pagar, como também o de se saber,
previamente, se as eventuais empresas motivadas para estas operações estarão ou não interessadas
no destino Açores, não para operarem em apenas um ou dois dos aeroportos de maior dimensão mas,
sim, para operarem em todos os aeroportos de entrada no arquipélago. Mesmo admitindo uma
hipótese mais redutora, julgo ser difícil que uma low cost venha propor-se a voar para mais do que os
4 aeroportos, Pico e Sta Maria incluídos!
 
 Que medidas de política se torna prioritário adoptar para que a indústria turística se consiga afirmar?
 
 Para se tornar uma indústria com afirmação própria, definitivamente inquestionável, só com tempo.
Um destino não se faz de um dia para o outro. Em muitos aspectos, o que se vem fazendo tem dado
os seus resultados. É ver as estatísticas das dormidas de estrangeiros que, mesmo com a grande
quebra dos nórdicos, têm subido relativamente a muitos outros mercados. Os nórdicos são um caso
que já se vem arrastando há vários anos, em que todos têm o sentimento de que é algo que vai
acabar, mas sem que nos apercebamos de que haja alguém a querer pensar sobre o assunto. Refiro-
me, concretamente aos privados.
 
 De qualquer forma, penso que o Turismo nunca deverá ser a indústria "número um" para o
desenvolvimento dos Açores, pois no dia que assim for, está tudo estragado. Basta ver alguns casos e
números a nível Nacional e Europeu. Tudo se irá transformar e o "charme" que nós temos nos Açores
poderia correr o risco de desaparecer. As próprias mentalidades poderiam correr o risco de mudar ou
de se transformar. O equilibrado e harmonioso desenvolvimento dos Açores impõe e exige que todos
os sectores se desenvolvam em paralelo e trabalhem, coordenada e conjuntamente, para um
desenvolvimento harmónico, consistente e sustentado da economia açoriana.
 
 Autor:
 
José Nunes
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Numa altura em que a hotelaria
enfrenta a quebra de procura por
parte dos portugueses e a dimi-
nuição dos preços, o grupo Altis
Hotels garante que está a contor-
nar este cenário com a aposta nos
turistas estrangeiros. Em declara-
ções ao Diário Económico, à mar-
gem do 38º congresso da Associa-
ção Portuguesa das Agências de
Viagem e Turismo (APAVT), o ad-
ministrador do grupo Altis, Raúl
Martins, revelou que 74% dos
clientes são estrangeiros, pelo que
“só 26% é que resulta do mercado
nacional. O que significa que con-
seguimos substituir o mercado in-
terno, que há cinco anos era da or-
dem dos 40%, o que garante o
crescimento sustentável”.

De acordo com Raúl Martins, o
mercado estrangeiro que mais
cresce para os hotéis Altis é Fran-
ça, justificado pela “instabilidade
que se vive no Norte de África o
que faz com que os franceses des-
localizem para destinos de média
distância como as Canárias, Cabo
Verde, Lisboa e Espanha”. O
mesmo responsável salientou
que, entre 2010 e 2011, o aumento
de turistas franceses em Lisboa
foi de 26%, sendo que para o gru-
po Altis representam 15%. Outro
mercado em grande crescimento
é o brasileiro, que está a ganhar
terreno face aos espanhóis que
ainda estão em segundo lugar na
clientela do grupo.

Sobre o impacto da crise, Raúl
Martins realçou que nos vários
hotéis do grupo há duas situações
diferentes: nos novos – Altis Be-
lém, Avenida e o Prime – aumen-
taram o preço e ocupação. “Todos
eles estão acima do orçamento
tanto em preço como taxa de ocu-
pação que em média situa-se nos
65%”, sublinhou o gestor. Nos
hotéis mais antigos como “o velho
Altis, que tem 300 quartos, e o Al-
tis Park nas Olaias, um quatro es-
trelas, para conseguir o orçamen-
to o preço teve de baixar”.

O mesmo responsável adiantou
ainda que, no que se refere ao or-
çamento o REvPAR – receita por

Clientes estrangeiros
representam 74% das
vendas do grupo Altis
Grupo hoteleiro prevê crescer entre 3% a 4% este ano,
apesar da redução da procura dos clientes portugueses.

Os turistas estrangeiros estão a
compensar o menor rendimento

disponível dos portugueses.
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quarto disponível - está acima do
previsto cerca de 5%. “No total do
ano vamos ficar acima do orça-
mento com a nossa facturação
média a situar-se entre 3% a 4%
face a 2011, isto já com as estimati-
vas de reservas para Dezembro”.

Promover o destino Portugal
Durante três dias os operadores de
agências de viagens reuniram-se
no 38º congresso da APAVT em
Coimbra para debater o tem “Po-
tenciar recursos, romper blo-
queios, ganhar mercado”. Uma

das mensagens que ficou do con-
gresso é que, perante a quebra de
procura no mercado interno, tor-
na-se urgente reforçar a aposta no
mercado externo emissor de tu-
ristas. A par dos mercados tradi-
cionais como o inglês, alemão ou
espanhol, as campanhas de pro-
moção devem ter em conta os no-
vos países emergentes como a
Rússia, Brasil, Índia, China onde a
classe média está a ganhar rendi-
mento e a viajar.

No final do congresso, o presi-
dente da APAVT, Pedro Costa Fer-
reira, salientou que o futuro do
sector deve assentar em gerar va-
lor para o cliente. E destacou que
um dos desafios que se coloca à so-
ciedade portuguesa é “aprender a
viver sem a muleta do Estado”. “O
posicionamento das agências de
viagens é forte. E recomenda-se”,
concluiu Pedro Costa Ferreira. ■

OCUPAÇÃO

65%
Os três novos hotéis do grupo
Altis – Belém, Avenida e Prime –
estão actualmente com taxas de
ocupação na ordem dos 65%. Página 21
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Gérman Efromovich, que esta
sexta-feira entregou ao Governo a
proposta final para a compra da
TAP, irá investir na companhia aé-
rea cerca de 4.000 milhões de eu-
ros. Apesar da intenção de ampliar
a frota e fazer crescer a empresa, a
proposta poderá não agradar ao
Governo, cujo encaixe deverá
rondar os 20 milhões de euros.

Se vencer a privatização, o
grupo Synergy está disponível
para investir na TAP cerca de
4.000 milhões de euros no es-
paço de cinco anos, apurou o
Diário Económico junto de fon-
te próxima do empresário. Esta
verba destina-se à renovação da
frota da companhia aérea que,
em 2015, começará a receber os
novos A350 já encomendados à
Airbus. O próprio Gérman Efro-
movich disse, em entrevista ao
“Jornal de Negócios”, que “o
grande problema” da TAP serão
“os vários biliões [milhares de
milhões] de euros para renovar
a frota que não foram investidos

nos últimos dez anos”.
A dimensão e características

da frota da TAP têm sido, aliás,
apontados como factores a limi-
tar o crescimento da companhia.
Luís Mór, vice-presidente da
TAP, reconheceu esta sexta-feira
que a TAP irá “precisar de mais
aviões”. Os referidos A350 irão
dar uma ajuda nas rotas de longo
curso, mas o mesmo responsável
admite que a companhia “tam-
bém de aviões para o ‘short haul’
[médio curso]”.

A Parpública dispõe agora de
cinco dias úteis para analisar a
oferta do empresário colombiano
que estará avaliada, de acordo
com informações avançadas pelo
“Jornal de Negócios”, em 1,5 mil
milhões de euros. Esta verba in-
clui a assumpção do passivo, de
cerca de 1,2 mil milhões de euros,
uma injecção de capital para re-
por os capitais sociais da empresa
que em Junho eram negativos em
mais de 500 milhões de euros.
Feitas as contas, e de acordo com
a mesma fonte, o encaixe para o
Estado será da ordem dos 20 mi-
lhões de euros.

No início de Novembro, Sérgio
Sousa Monteiro, secretário de Es-
tado das Obras Públicas, Trans-
portes e Comunicações reconhe-
cia que a operação daria “algum
encaixe” e que o mesmo poderia
ser “pouco significativo”.

O valor de 1,5 mil milhões de
euros avançado pelo “Jornal de
Negócios” compara com uma
proposta de menos de 500 mi-
lhões de euros noticiada pelo
Diário Económico, ainda na
sexta-feira de manhã. A dife-
rença entre as duas propostas
explica-se pela utilização do
“enterprise value”, ou seja, in-
cluindo a dívida da companhia,
tal como avançado pelo Negó-
cios, ou o “equity value”, que
exclui a dívida.

O relatório da Parpública so-
bre a proposta, que terá de in-
cluir uma avaliação da adminis-
tração da TAP, será posterior-
mente entregue à comissão de
acompanhamento da privatiza-
ção. Esta última avaliação será
depois entregue ao Governo, que
discutirá a proposta em Conselho
de Ministros. ■

Efromovich admite investir
quatro mil milhões na TAP
Empresário colombiano assume passivo de 1,2 mil milhões, repõe capital social
e oferece 20 milhões de euros ao Estado pela companhia aérea portuguesa.

A TAP começa a receber em 2015
os primeiros A350, mas estes apenas
resolvem o problema de crescimento
nas rotas de longo curso.

Bloomberg

Se a proposta
de Gérman
Efromovich,
presidente do
Synergy, for aceite
pelo Executivo,
o emrpesário
colombiano assi-
nará contrato an-
tes do final do ano.

DESAFIOS DA TAP

Mais aviões
Luís Mor assumiu,
à margem do 38º
congresso da APAVT, que
”precisamos de
continuar a crescer, logo
iremos precisar de mais
aviões”. Sem se
pronunciar sobre a
privatização, Luís Mor
avançou que a empresa
tem um plano estratégico
que “prevê crescimento”.
Para responder a isso, a
companhia aérea está à
espera de receber
algumas encomendas de
aviões, como os A350,
mas que apenas resolve
o problema dos voos de
longo curso. Por isso, o
mesmo responsável
admitiu que “precisamos
também de aviões para o
médio curso”.

Viagens canceladas
O vice-presidente da TAP
Portugal, Luís Mor,
adiantou no congresso da
APAVT, na última sexta-
feira, que 80% das
reservas hoje feitas via
agentes de viagem são
canceladas. E, por cada
anulação, a companhia
aérea tem “um custo
enorme”: por cada uma,
tem de assumir um custo
de 0,34 euros. Nos
próximos dois anos, o
objectivo da empresa
liderada por Fernando
Pinto é que o peso das
vendas via Internet atinja
os 30% face aos actuais
14%. Daí a aposta nesta
plataforma. D.L.

Contas equilibradas
Luís Mor garante que a
TAP “tem conseguido
manter-se bem” face ao
país vizinho. “Vamos
atingir resultados
equilibrados este ano”,
garantiu o administrador.
Em Novembro, adiantou,
a TAP registou “um bom
desempenho de tráfego”,
tendo transportado mais
7% de passageiros. Para
já, as reservas para
Dezembro “estão boas”,
admitindo que as contas
continuarão a ser
penalizadas com os
custos ao nível dos
combustíveis. A procura
no Norte da Europa pode
compensar o actual
cenário de crise.
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Se vencer a privatização, o grupo Synergy
está disponível para investir cerca de quatro
mil milhões de euros em cinco anos. ➥ P26

Efromovich
admite investir
quatro mil
milhões na TAP
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Clientes estrangeiros representam 74% das vendas do grupo Altis | Económico
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Dírcia Lopes
 
 10/12/12 00:05
 
 Grupo hoteleiro prevê crescer entre 3% a 4% este ano, apesar da redução da procura dos clientes
portugueses.
 
 Numa altura em que a hotelaria enfrenta a quebra de procura por parte dos portugueses e a
diminuição dos preços, o grupo Altis Hotels garante que está a contornar este cenário com a aposta
nos turistas estrangeiros. Em declarações ao Diário Económico, à margem do 38º congresso da
Associação Portuguesa das Agências de Viagem e Turismo (APAVT), o administrador do grupo Altis,
Raúl Martins, revelou que 74% dos clientes são estrangeiros, pelo que "só 26% é que resulta do
mercado nacional. O que significa que conseguimos substituir o mercado interno, que há cinco anos
era da ordem dos 40%, o que garante o crescimento sustentável".
 
 De acordo com Raúl Martins, o mercado estrangeiro que mais cresce para os hotéis Altis é França,
justificado pela "instabilidade que se vive no Norte de África o que faz com que os franceses
deslocalizem para destinos de média distância como as Canárias, Cabo Verde, Lisboa e Espanha". O
mesmo responsável salientou que, entre 2010 e 2011, o aumento de turistas franceses em Lisboa foi
de 26%, sendo que para o grupo Altis representam 15%. Outro mercado em grande crescimento é o
brasileiro, que está a ganhar terreno face aos espanhóis que ainda estão em segundo lugar na
clientela do grupo.
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APAVT lança repto às associações para ganhar novos mercados
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10-12-2012 Noticias
 
 
 O enceramento do 38º Congresso Nacional da APAVT, que decorreu em Coimbra, foi presidido pela
secretária de Estado do Turismo, Cecília Meireles, que na sua intervenção pediu a união dos agentes
de viagens para que Portugal ganhe atractividade no estrangeiro.
 Cecília Meireles apelou também para que os agentes de viagens cooperem na promoção externa de
Portugal considerando que o crescimento está no sector privado , e recordou que os números do
turismo externo mostram que Portugal é capaz. Basta que as agências se centrem na prioridade
ganhar mercados, num espírito de cooperação, mesmo em ambiente competitivo .
 Aliás, estas palavras vieram reforçar uma das conclusões do congresso, face à escassez de recursos e
a necessidade de racionalizar a sua utilização, que recomenda que "as empresas adoptem uma política
de coopetição, ou seja, cooperem e conjuguem esforços em ambiente de sã concorrência."
 Cecília Meireles voltou a dizer, no encerramento da 38ª edição do Congresso Nacional da APAVT, que
está completamente disponível ao diálogo, para que venham a existir decisões nesta área .
 Para o presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira, que abriu a cerimónia de encerramento do
congresso, chamou atenção para o facto de, quanto ao posicionamento das agências de viagens no
mercado, não precisamos de mentir ou de revelar apenas a realidade que nos é favorável . O mais
relevante, é saber se, onde estamos, conseguimos gerar valores para o cliente, porque é aí que está o
nosso futuro .
 Pedro Costa Ferreira apelou também para a necessidade de diálogo e cooperação, esquecendo
protagonismos, não pensando em lideranças, sem capelas .
 O presidente da APAVT lembrou que a participação do Turismo de Portugal é importante e bem-vinda
, mas frisou que a ideia da associação é fazer o mais possível com o menor recurso a dinheiros
públicos, também possível . Aliás, Pedro Costa Ferreira chamou ainda a atenção para o facto de que
temos de aprender a viver sem a muleta do Estado e esse é, permitam-me que o diga, um dos
grandes desafios que se colocam à sociedade portuguesa .
 O Congresso Nacional da APVT, que registou a presença de quase meio milhar de participantes, com
as sessões plenárias bastante participadas, concluiu, em relação à região Centro de Portugal, de uma
forma geral, e Coimbra, em particular, que "são destinos turísticos que reúnem condições de
atractividade que justificam o aconselhamento dos agentes de viagens aos seus clientes".
 Outra das conclusões recomenda que os decisores ouçam previamente os empresários e as suas
associações, no sentido de aferir o impacto das decisões políticas, com consequências financeiras e
fiscais na actividade económica do Turismo, e avaliar a oportunidade da sua implementação.
 Também foi concluído que "as agências de viagens são fundamentais e estruturantes na cadeia de
valor da distribuição do Turismo", sendo que "os consumidores têm efectivas vantagens e garantias
acrescidas em recorrer aos serviços das agências de viagens, em particular das associadas da APAVT.
 Quanto à nova Lei das Entidades Regionais de Turismo, a APAVT recomenda que os interesses
privados não sejam subalternizados em detrimento dos interesses público e considerando que a
concorrência entre destinos é cada vez mais forte e que os destinos sofrem violentamente com custos
de contexto, entre eles as taxas municipais ou outras, a APAVT recomenta "o total abandono da ideia
de implementação dessas taxas".
 A última recomendação considera que o País dispõe de recursos que não têm sido potenciados, que
os resultados obtidos no Turismo ficaram muito aquém do esperado face aos investimentos realizados
e que é comprovada a falta de competitividade do destino Portugal em relação a destinos comparáveis
de referência, o congresso recomenta "que desde já se concretize um pacto de regime em que fiquem
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implicados todos os stakeholders do sector, privados e públicos" para que, entre outros, seja possível
"decidir uma estratégia, estabelecer um rumo, definir prioridades e concretizar acções duradouras no
tempo que assegurem a entrada e consolidem a presença nos mercados, em detrimento da política do
stop and go ."
 Do 38º Congresso Nacional da APAVT, subordinado ao tema "Turismo: Potenciar recursos, Romper
bloqueios, Ganhar mercados" fica também o repto que a APAVT promete lançar, pela voz do seu
presidente, às associações representativas da oferta turística nacional e ao Turismo de Portugal para,
em conjunto, público e privados, se ganhar novos mercados para Portugal e consolidar aqueles já
existentes.
 Segundo Pedro Costa Ferreira, será um repto a condizer com tudo aquilo que foi referido neste
congresso nas várias sessões de trabalho que juntou profissionais de várias áreas de negócio do sector
do Turismo.
 Quanto ao próximo congresso, em 2013, como já foi referido e ainda sem data, vai acontecer nos
Açores.
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Cavaco Silva associa-se à iniciativa mundial pelo reconhecimento da relevância do
turismo
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Em audiência à APAVT, OMT e WTTC
 
 Presstur 10-12-2012 (15h36) O Presidente Cavaco Silva é o mais recente subscritor da Carta Aberta
sobre as Viagens e Turismo, uma iniciativa da OMT e da WTTC em prol do reconhecimento da
relevância económica do sector do Turismo, disse ao PressTUR o secretário-geral da OMT, Taleb Rifai,
que esteve em Portugal para participar no 38º Congresso da APAVT.
 
 "Sim, sem dúvida, ele indicou-o", revelou Taleb Rifai no final da audiência que decorreu quinta-feira
em Belém e em que participaram também o presidente do WTTC, David Scowsill, o presidente da
APAVT, Pedro Costa Ferreira, e três membros portugueses do WTTC, André Jordan, presidente do
Grupo Andre Jordan, Fernando Pinto, presidente executivo da TAP Portugal, e José Manuel Espírito
Santo, presidente da Rioforte (Grupo Espírito Santo).
 
 O objectivo da OMT e do WTTC com esta Carta Aberta, explicou David Scowsill, é levar chefes de
Estado e de Governo a compreenderem a importância do sector das Viagens e Turismo para estimular
as economias dos seus países e gerar criação de emprego.
 
 "Felizmente o vosso Presidente já o compreende [e portanto] não tivemos qualquer trabalho de
educação para fazer e passamos o tempo a debater algumas oportunidade para crescer no futuro",
acrescentou.
 
 David Scowsill tinha começado por salientar que pelas estimativas do WTTC, turismo representa 17%
do PIB e é responsável por cerca de 900 mil empregos em Portugal, considerando as actividades
directas (9% do PIB e 8% do emprego) e os impactos indirectos.
 
 Taleb Rifai, por sua vez, revelou que a audiência com Cavaco Silva foi uma "oportunidade de ouvir do
Presidente quão importante ele pessoalmente sente que o sector das viagens e turismo é para a
economia e para o futuro deste País".
 
 "E devo dizer que o que ouvimos do Presidente é absolutamente correcto", acrescentou o secretário-
geral da OMT, que disse ainda estar convicto de que, "se bem implementadas" as políticas de que lhes
falou Cavaco Silva vão contribuir para fazer avançar o turismo em Portugal e "assegurar que este
sector será parte da solução e estimular outros sectores da economia".
 
 Esta foi uma ideia também destacada por Pedro Costa Ferreira, que no final da audiência sublinhou
que a iniciativa do encontro com Cavaco Silva se enquadra num esforço mundial que reivindica seja
dada "cada vez maior importância ao turismo e maior prioridade ao turismo nas políticas
macroeconómicas", por várias razões, "desde logo para estimular a Paz no mundo, porque o turismo é
sem dúvida um dos principais factores de aproximação entre os povos, mas também por causa do
desenvolvimento económico".
 
 "Hoje, em muitas partes do mundo é através do turismo que podemos alcançar números razoáveis de
desenvolvimento económico e crescimento. E certamente Portugal não é excepção [porque] é dos
poucos sectores com que o País pode contar para este desafio enorme que é corrigirmos todos estes
desequilíbrios macroeconómicos que vimos vivendo e dos quais este período de ajustamento é uma
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enorme montra", acrescentou.
 
 Clique para mais notícias:
 
 Clique para mais notícias:
 
 Clique para mais notícias:
 
 Clique para mais notícias:
 
 

Página 29



A30

Paulo Portas põe atracção de turismo na agenda da diplomacia portuguesa
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"Temos que jogar em equipa"
 
 Presstur 10-12-2012 (17h59) O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Portas, quer
"jogar em equipa" com o sector do turismo e para isso elencou uma série de medidas que inserem a
actividade turística na agenda das representações do Estado português no estrangeiro.
 
 Paulo Portas, que falava na sessão inaugural do 38º Congresso Nacional da APAVT, anunciou aos
cerca de 500 participantes que enchiam o auditório da Reitoria da Universidade de Coimbra que é seu
objectivo fazer de cada Embaixada portuguesa "um centro de negócios a favor das empresas
portuguesas", numa óptica de cooperação da diplomacia com o sector privado para a
"internacionalização da nossa economia e atracção do turismo para Portugal".
 
 "Temos que jogar em equipa", sublinhou o ministro, que frisou: "não somos assim tantos para
podermos ser em cada capital (.) um pequeno grupo de turismo, mais um pequeno grupo de comércio
externo e mais um pequeno grupo de diplomacia".
 
 É necessário "juntá-los, coordená-los, dar-lhes autoridade, dar-lhes incentivos e jogar em equipa",
sublinhou.
 
 Um dos primeiros sinais desta "aliança" é que "as instalações diplomáticas e consulados portugueses
estão obrigados a ceder o seu espaço para a promoção de eventos que puxem por Portugal",
destacou.
 
 Com isto, "quando querem mostrar o que são capazes de fazer pelo turismo em Portugal", os
empresários podem utilizar as embaixadas portuguesas no estrangeiro, desafiou o ministro, que
também deixou expresso o seu desejo de ser directamente informado do que possa não estar a
funcionar nessa lógica.
 
 "Agradeço que me façam chegar ineficiências quando notem ineficiências. É a única maneira de
melhorar", disse, reforçando se seguida: "quero, com toda a franqueza, que saibam que o meu próprio
gabinete tem um ponto focal para contacto com as empresas e está ao serviço das empresas, porque
eu acho que isso faz parte da bandeira de Portugal e faz parte da política externa de Portugal".
 
 Outra medida para a eficiência do trabalho em equipa apontada por Paulo Portas incide na própria
diplomacia e assenta em capacitar os diplomatas para perceberem "cada vez mais a linguagem
económica".
 
 Para isso, disse o ministro, a partir de Janeiro, os candidatos a cargos de representação do País no
estrangeiro que cheguem à última fase do processo de selecção "vão estagiar primeiro em empresas...
algumas certamente da área do turismo".
 
 "Quero que um diplomata perceba imediata e naturalmente a linguagem comercial e também quero
que as empresas, nomeadamente de turismo, percebam aquilo que os diplomatas podem fazer e em
que é que os diplomatas os podem ajudar", justificou.
 
 A integração do turismo na agenda diplomática portuguesa acontece, entre outros motivos, porque se
trata de um dos "sectores económicos à escala mundial em que Portugal se pode considerar uma
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marca mundial", descreveu à plateia de empresários do trade turístico.
 
 Paulo Portas também destacou que quer agilizar os processos de atribuição de vistos no estrangeiro,
anunciando que vai "elencar um conjunto de medidas práticas que reduzem burocracia, que reduzem
administração e que aumentam eficiência".
 
 "Se nós em certos postos somos capazes de dar esses vistos em 24 horas, não há razão para
demorarmos uma semana noutros", argumentou Paulo Portas, que também anunciou que o reembolso
de IVA nas exportações passará a ser mais rápido.
 
 A declaração que as empresas exportadoras entregam para pedir o reembolso do IVA implicava um
processo que demorava 42 dias e passará a demorar quatro, disse o ministro, sublinhando que "a
antecipação das declarações permite a antecipação dos reembolsos e isto é bom para a tesouraria das
empresas".
 
 Clique para mais notícias:
 
 Clique para mais notícias:
 
 Clique para mais notícias:
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Presidente da APAVT lança repto de união para conquistar novos mercados
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Encerrou no passado sábado o 38º Congresso Nacional da Associação Portuguesa de Agências de
Viagens, numa cerimónia que contou com se secretária de Estado do Turismo, Cecília Meireles. No seu
discurso final, Pedro Costa Ferreira, presidente da APAVT, reafirmou a importância do agente de
viagens e a adaptação do produto às novas realidades de mercado, apelando ainda à procura de
parcerias entre operadores. Ainda de acordo com o mesmo responsável, a presença com stand em
iniciativas como a BTL ou a ABAV serão pra replicar e reforçar no próximo ano. Mas Costa Ferreira foi
mais longe e anunciou que a APAVT irá lançar um repto às associações do sector e ao Turismo de
Portugal para ganhar novos mercados para Portugal e consolidar aqueles já existentes. Não perca a
reportagem do congresso na próxima edição da Publituris, de 14 de Dezembro.
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WTTC pede menos taxas turísticas em Portugal
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O presidente e CEO do Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC), David Scowsill, pediu ao
Governo português para evitar criar mais taxas turísticas. "Portugal está a passar por um período
económico difícil, mas o Governo deve evitar taxar os turistas como forma de conseguir mais
facilmente fundos. A longo prazo, isto será contraproducente, porque vai ferir a competitividade do
turismo. Os aumentos dramáticos no IVA do golfe e da restauração, além da proposta para se
introduzirem novas taxas, como no Algarve, são medidas que vão prejudicar o turismo". Esta foi a
mensagem deixada por David Scowsill no congresso da APAVT, que terminou este domingo, em
Coimbra. O WTTC lembra que "Portugal é mais dependente do turismo do que a maioria dos outros
países". No ano passado, este sector contribuiu com 26,2 mil milhões de euros para o PIB, ou seja,
15,2% do total. Por outro lado, suporta 866,500 empregos directos e indirectos, o que equivale a
17,8% do emprego total. "O turismo é vital para a economia portuguesa e uma força de
desenvolvimento económico. Numa altura de incerteza económica e aumento do desemprego, é ainda
mais importante que esta indústria vital possa continuar a contribuir para o crescimento económico e
criação de emprego", alertou o presidente do WTTC.
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Grupo Pestana diz que cancelamento de reservas na Madeira devido a dengue faz-se
notar
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10/12/2012 - 08:40
 
 O administrador do Grupo Pestana, José Theotónio, disse no sábado, em Coimbra, que o
cancelamento de reservas para a Madeira devido aos casos de dengue "tem algum significado",
principalmente de turistas alemães, avança a agência Lusa.
 
 "Há cancelamento principalmente do mercado alemão, até porque a TUI [operador turístico] fez um
aviso a todos os seus clientes que tinham feito marcações para a Madeira" sobre a doença, disse o
administrador aos jornalistas, à margem do 38.º Congresso Nacional da Associação Portuguesa das
Agências de Viagens (APAVT), em Coimbra.
 
 A mesma fonte disse perceber que o aparecimento da doença "é um problema" e que tem "que se
fazer tudo para o combater e para o eliminar".
 
 Referiu que "os alemães viajam para a Tailândia, para o Brasil e para outros países que têm dengue,
e outros malária, e em versões muitos piores do que a que existe na Madeira, e, que não param de
viajar por causa disso".
 
 José Theotónio defendeu que a forma de comunicar o assunto, é essencial para que não cause
alarmismo.
 
 O Grupo Pestana tem nove hotéis na Madeira.
 
 A 05 de Dezembro, o director-geral da Saúde, na actualização semanal do surto que se realiza na ilha
desde 03 de Outubro, afirmou que quase dois mil casos de febre de dengue foram notificados até 02
de Dezembro na Madeira.
 
 No comunicado colocado na página na Internet da Direcção-geral da Saúde, e assinado pelo seu
responsável, Francisco George, lê-se que, no âmbito do processo de monitorização do surto de dengue
na ilha da Madeira, do dia 03 de Outubro até ao dia 02 de Dezembro, "foram, cumulativamente,
notificados 1.993 casos de febre de dengue", na região.
 
 Francisco George adianta, no mesmo, que "não foram registados óbitos", mantendo a DGS as
"recomendações e as medidas implementadas para a prevenção e controlo do surto, com o objectivo
de limitar a transmissão local, bem como evitar a exportação do mosquito vector".
 
 À agência Lusa, o director-geral da Saúde afirmou existirem "indícios que permitem perceber que há
uma desaceleração da actividade do vírus", observando que a inexistência de óbitos é um "indicador
de qualidade".
 
 "Os doentes com critérios de internamento são internados, devidamente tratados e têm alta. Isso é
um indicador de qualidade dos trabalhos de controlo que estão a decorrer", acrescentou Francisco
George.
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Conclusões e recomendações 38º Congresso APAVT
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O XXXVIII Congresso Nacional das Agências de Viagens e Turismo, reunido de 6 a 9 de Dezembro de
2012, em Coimbra, com a presença de 483 participantes, deliberou, em resultado das comunicações
apresentadas e debates produzidos durante as diferentes sessões plenárias, apresentar as seguintes
conclusões e recomendações: 1ª Conclusão Considerando as particularidades de Coimbra, como
tradição e cultura; Considerando o excecional património histórico, expressado na candidatura à
UNESCO; Considerando a localização estratégica de Coimbra no Centro de Portugal e a crescente
qualidade da sua oferta; Considerando o relacionamento e a aposta do Turismo Centro de Portugal na
distribuição, evidenciada na realização deste e do último congresso da APAVT; O Congresso conclui
que a região Centro de Portugal, de uma forma geral, e Coimbra, em particular, são destinos turísticos
que reúnem condições de atractividade que justificam o aconselhamento dos agentes de viagens aos
seus clientes. 2ª Conclusão Considerando que as exportações são fulcrais para a superação das atuais
dificuldades económicas e para o desenvolvimento de Portugal; Considerando que o Turismo é
prioritário neste desiderato; Considerando a nova filosofia da diplomacia portuguesa expressa pelo
senhor ministro dos Negócios Estrangeiros; O Congresso conclui pela necessidade e utilidade de uma
maior interação entre os agentes económicos, nomeadamente os operadores de incoming, e a rede
diplomática portuguesa, no sentido de potenciar o trabalho de promoção e captação de turismo para
Portugal. 3ª Conclusão Considerando que as agências de viagens constituem o mais importante canal
de venda da oferta turística; Considerando a mais-valia que a agência de viagens constitui para o
cliente, o que permite vendas com maior valor acrescentado; O Congresso conclui que as agências de
viagens são fundamentais e estruturantes na cadeia de valor da distribuição do Turismo. 4ª Conclusão
Considerando a qualidade, as garantias, e consequente proteção que as agências de viagens prestam
ao consumidor; Considerando a mais-valia que o Provedor do Cliente representa para os
consumidores; O Congresso conclui que os consumidores têm efetivas vantagens e garantias
acrescidas em recorrer aos serviços das agências de viagens, em particular das associadas da APAVT.
1ª Recomendação Considerando o impacto, muitas vezes não calculado, das decisões políticas, com
consequências financeiras e fiscais na atividade económica do Turismo; Considerando que, pela
própria natureza da sua atividade, o Turismo não se compadece com a implementação imediata de
medidas que agravam o preço imutável de contratos estabelecidos com grande antecedência;
Considerando que, na esmagadora maioria dos casos, a aplicação dessas decisões não podem ser
repercutidas nos preços, e por isso constituem perda direta dos seus destinatários; O Congresso
recomenda que os decisores ouçam previamente os empresários e as suas associações, no sentido de
aferir o impacto dessas medidas e avaliar a oportunidade da sua implementação. 2ª Recomendação
Considerando que a concorrência entre os destinos é cada vez mais forte; Considerando que os
destinos sofrem violentamente com custos de contexto e que as taxas turísticas municipais, ou outras
que se venham a ser pensadas, fazem parte desses custos; Considerando a necessidade que, pelo
contrário, temos de reforçar os nossos argumentos de venda para melhorar a nossa capacidade de
atração; O Congresso recomenda o total abandono da ideia de implementação dessas taxas. 3ª
Recomendação Considerando a escassez de recursos e a necessidade de racionalizar a sua utilização;
Considerando que, em grande medida, os custos das empresas na aquisição de bens e serviços não
são fator de competição entre elas; O Congresso recomenda que as empresas, tanto quanto possível,
adotem uma filosofia de coopetição, ou seja, cooperem e conjuguem esforços em ambiente de sã
concorrência. 4ª Recomendação Considerando que importava redefinir a lei das entidades regionais de
Turismo adaptando-a às reais dimensão e recursos do País; Considerando que a proposta de diploma
vai ao encontro, na sua esmagadora maioria, dos anseios do sector; Considerando que em qualquer
processo legislativo é sempre possível fazer convergir os interesses em jogo - público e privado -no
sentido de o adaptar aos maiores interesses da sociedade civil, última destinatária do mesmo; O
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Congresso recomenda que na nova Lei das Entidades Regionais de Turismo os interesses privados não
sejam subalternizados em detrimento dos interesses públicos. Finalmente, 5ª Recomendação
Considerando que o Pais dispõe de recursos que não têm sido potenciados, entre os quais capacidade
hoteleira com taxas de ocupação na ordem dos 46 %; Considerando que, na última década, os
resultados obtidos no Turismo ficaram muito aquém do esperado face aos investimentos realizados;
Considerando a comprovada falta de competitividade do destino Portugal em relação a destinos
comparáveis de referência; O congresso recomenda que desde já se concretize um pacto de regime
em que fiquem implicados todos os stakeholders do sector, privados e públicos, para que seja possível
decidir uma estratégia , estabelecer um rumo , definir prioridades , e concretizar acções duradouras
no tempo que assegurem a entrada e consolidem a presença nos mercados, em detrimento da politica
do stop and go. que consensualize um posicionamento estratégico assente nos factores críticos e
diferenciadores do país que permita tornar o destino competitivo . que assegure a coerência da
consistência da imagem de Portugal nos mercados emissores que seja um agregador de recursos , de
competências e capacidades; As presentes conclusões e recomendações foram aprovadas por
aclamação.
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Agências querem garantir novos mercados
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O presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo quer unir-se a outras
entidades do sector e ao Turismo de Portugal, para garantir novos mercados para Portugal, afirmou
Pedro Costa Ferreira, no final do Congresso da APAVT. "Vamos lançar um repto às associações
representativas da oferta turística nacional, e ao Turismo de Portugal, para, em conjunto, público e
privados, ganharmos novos mercados para Portugal", disse Pedro Costa Ferreira.
 
 Jornal de Negócios
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O provedor do cliente das Agências de Viagens e Turismo avançou hoje que as reclamações dos
consumidores deverão cair entre 5% e 6% este ano, para um total de cerca de 600 queixas. Vera
Jardim, que falava no 38.º Congresso da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo
(APAVT), em Coimbra, disse que, no final deste ano, as queixas vão situar-se ao nível "de anos
normais, que são aqueles em que não existem falências, tufões, nuvens, etc".
 
 "O setor fez um caminho de nítida melhoria", defendeu o provedor do cliente da APAVT,
acrescentando que "cerca de seis centenas de queixas é um número pouco significativo face ao total
de viagens vendidas em Portugal". Até novembro, o provedor recebeu 507 reclamações, valor que
representa uma queda de 9% face ao período homólogo.
 
 Oje
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38º Congresso APAVT: "Crescimento económico está no sector privado", diz Cecília
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Num discurso em que apelou à união de esforços e à cooperação entre todos, sector público e
privados, a secretária de Estado do Turismo deixou, no encerramento no 38º Congresso da APAVT que
decorreu em Coimbra, vários elogios à classe empresarial do turismo, tendo mesmo afirmado que "o
crescimento económico está no sector privado".
 
 "Não é novidade para ninguém que a situação que Portugal atravessa, e que até a Europa atravessa,
é difícil, é exigente e é complexa", começou por dizer a secretária de Estado do Turismo, para depois
sublinhar a "capacidade de resistência notável" do sector do turismo. Uma capacidade que, sublinhou,
está no sector privado: "Quando se fala em prioridades e quando se fala em escolhas, temos que
perceber que o crescimento económico está no sector privado", afirmou.
 
 Por isso apelou à união em torno do que considerou ser uma prioridade: "ganhar mercado", ou seja,
"vender, vender, vender". Cecília Meireles apelou ainda ao diálogo, para o qual disse estar sempre
disponível, ressalvando embora que ao Governo cabe sempre "tomar uma decisão que,
inevitavelmente, não agradará a todos" porque "as únicas decisões que agradam a todos são aquelas
em que nada é mudado".
 
 Sublinhando que "sobretudo em momentos difíceis é muito fácil que se crie um fosso entre quem
decide e o sector privado, entre quem está no Governo e quem está todos os dias nas empresas",
afirmou que "esse é um fosso que eu gostaria que nunca fosse criado no sector do turismo".
 
 M.F.
 
 10/12/2012
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No discurso proferido na sessão de enceramento do 38º Congresso da APAVT que decorreu de 6 a 9
de Dezembro em Coimbra, o presidente da Associação, Pedro Costa Ferreira, deixou uma mensagem
de optimismo ao afirmar que "o posicionamento das agências de viagens é forte" e continuará a sê-lo
sempre que correspondam às expectativas dos clientes. Quanto ao futuro, embora difícil, acredita que
será melhor se todos derem as mãos na busca de novos mercados, e aprenderem a "viver sem a
muleta do Estado".
 
 "Gerar valor para o cliente". É por aqui que o presidente da APAVT, Pedro Costa, acredita que passará
o futuro das agências de viagens. Reportando-se aos trabalhos do congresso, em que foram
analisados os mais diversos mercados turísticos "na Europa, no Brasil e nos Estados Unidos da
América", deixou uma mensagem de optimismo ao afirmar que "concluímos que, em todos eles, o
posicionamento das agências de viagens é forte. E recomenda-se ", essencialmente porque
"continuamos a fazer com que as expectativas dos nossos clientes desagúem na realidade dos factos".
Na certeza de que "esperam-nos anos difíceis", frisou que mesmo perante as dificuldades, nem o
mercado vai desaparecer nem as agências de viagens desaparecerão no seio dele.
 
 Responder às expectativas dos clientes terá que cada vez mais ser a base do funcionamento das
agências de viagens no mercado. Para isso contribui já, e continuará a contribuir ainda mais, o
Provedor do Cliente "um exemplo marcante da vantagem competitiva das agências da APAVT". Neste
sentido, anunciou o lançamento do site do Provedor do Cliente que facilitará a interacção com os
consumidores.
 
 Será no entanto necessário continuar a adaptar o produto "às novas e difíceis condições de mercado",
o que passa pelo estabelecimento de um maior número de parcerias entre os operadores turísticos.
"Devemos competir naquilo que realmente é concorrencial, devemos cooperar naquilo que representa
apenas área de interesse comum", sublinhou.
 
 Neste sentido, avançou Pedro Costa Ferreira, a APAVT vai lançar um repto "às associações
representativas da oferta turística nacional, e ao Turismo de Portugal" para que num trabalho conjunto
se consolidem mercados já existentes e se captem novos mercados, "esquecendo os protagonismos;
não pensando em lideranças; sem capelas. Apenas pensando em Portugal". E embora considere
importante a participação do Turismo de Portugal nesta tarefa, deixou claro que a ideia "é fazer o mais
possível com o menor recurso a dinheiros públicos". A propósito sublinhou ainda que, um dos grandes
desafios que se coloca à sociedade portuguesa é "aprender a viver sem a muleta do Estado".
 
 M.F.
 
 10/12/2012
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Falando na primeira sessão de trabalhos do 38º Congresso da APAVT que ontem terminou em
Coimbra, o secretário-geral da Organização Mundial do Turismo, que sublinhou o muito que Portugal
tem para oferecer aos turistas que o visitam, desafiou o trade turístico português a vender o Destino
Portugal de uma forma muito positiva.
 
 Recordando que foram os portugueses que há séculos deram outra dimensão ao mundo e o abriram à
humanidade, Taleb Rifai sugeriu que Portugal se abra agora de novo a esse mundo e torne a Marca
Portugal numa marca mundial. Para o secretário-geral da OMT Portugal tem muito potencial turístico e
"já conseguiu muito" porque "está a fazer muita coisa bem" a nível do turismo. Mesmo assim "nós
queremos que façam ainda melhor".
 
 Portugal, disse, "tem uma história de sucesso" mas falta transmitir e contar essa história. Daí que
tenha deixado o repto: "Vendam o vosso país da forma mais positiva possível".
 
 Rifai abordou igualmente a evolução do turismo, nomeadamente no que se refere ao aumento do
número de viajantes no mundo, que este ano se vão cifrar em mil milhões. Mas não esqueceu que no
sector das viagens e turismo nem tudo são rosas, a começar pelo facto de hoje os turistas olharem
cada vez mais para o que gastam: "As receitas deixadas pelos turistas têm diminuído", afirmou Rifai
que, no entanto, deixou uma palavra de alento: "na chegada de turistas de novos mercados - Brasil,
Rússia, India e China - reside a nossa esperança".
 
 Desafio bem grande para o sector é também, considerou o secretário-geral da OMT, a situação
económica da Europa que classificou de "alarmante", principalmente porque "o que Acontece na
Europa reflecte-se em todo o mundo". A esta situação preocupante se junta ainda o desemprego
crescente.
 
 O secretário-geral da OMT referiu ainda três grandes obstáculos que continuam a colocar-se ao
sector: a política de emissão de vistos, as taxas "não inteligentes" que podem "matar a galinha dos
ovos de ouro" e a falta de reconhecimento político, área em que, afirmou, a OMT está a trabalhar em
conjunto com o WTTC.
 
 M.F.
 
 10/12/2012
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O presidente da CTP, Francisco Calheiros, quer o sector a falar a "uma só voz", considerando que
numa época em que "o dinheiro não é curto, é curtíssimo", só a concentração de esforços pode fazer
com que se ultrapassem as dificuldades.
 
 Falando das competências da Confederação do Turismo Português, enquanto órgão de cúpula do
empresariado turístico, Francisco Calheiros não deixou de citar temas como "o IVA da restauração e
do golfe, ou o erro da sua subida", a "privatização da TAP e da ANA, duas empresas fundamentais e
estratégicas para o turismo em Portugal", a promoção turística, ou a Lei das Entidades Regionais de
Turismo.
 
 Sobre este tema, o presidente da CTP, embora dizendo que "há outras questões muito mais
importantes", destacou no entanto que permanecem por esclarecer 3 questões, como a
"subalternização dos privados", o "problema de promoção externa" e há que "a questão de Lisboa e
Porto".
 
 Referindo-se depois às com o Governo, relembrou o comentário que fez no seu discurso de tomada
de posse, quando disse que todos os governos têm tido sempre palavras simpáticas para com o
turismo, apelidando-o de "desígnio nacional", "estratégia nacional" ou classificando-o como "salvação
da crise" "Palavras lindas" disse, mas que "os actos não acompanham".
 
 Sobre o actual governo, e depois de sublinhar que o sector espera agora o apoio do ministro dos
Negócios Estrangeiros, destacou a disponibilidade e capacidade de diálogo da secretária de Estado,
afirmando mesmo que "quase arriscaria dizer que se tudo dependesse dela muito mais nós
poderíamos fazer".
 
 Francisco Calheiros terminaria a sua intervenção dizendo que numa altura em que as verbas
escasseiam "temos que dar as mãos, temos que falar a uma só voz" e "concentrar esforços".
 
 M.F.
 
 10/12/2012
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Dos trabalhos do 38º Congresso Nacional das Agências de Viagens e Turismo, que decorreu de 6 a 9
de Dezembro, em Coimbra, reunindo 483 participantes, foram extraídas 4 conclusões e 5
recomendações, que a seguir reproduzimos.
 
 1ª Conclusão
 
 . Considerando as particularidades de Coimbra, como tradição e cultura;
 
 . Considerando o excepcional património histórico, expressado na candidatura à UNESCO;
 
 . Considerando a localização estratégica de Coimbra no Centro de Portugal e a crescente qualidade da
sua oferta;
 
 . Considerando o relacionamento e a aposta do Turismo Centro de Portugal na distribuição,
evidenciada na realização deste e do último congresso da APAVT;
 
 O Congresso conclui que a região Centro de Portugal, de uma forma geral, e Coimbra, em particular,
são destinos turísticos que reúnem condições de atractividade que justificam o aconselhamento dos
agentes de viagens aos seus clientes.
 
 2ª Conclusão
 
 . Considerando que as exportações são fulcrais para a superação das actuais dificuldades económicas
e para o desenvolvimento de Portugal;
 
 . Considerando que o Turismo é prioritário neste desiderato;
 
 . Considerando a nova filosofia da diplomacia portuguesa expressa pelo senhor ministro dos Negócios
Estrangeiros;
 
 O Congresso conclui pela necessidade e utilidade de uma maior interacção entre os agentes
económicos, nomeadamente os operadores de incoming, e a rede diplomática portuguesa, no sentido
de potenciar o trabalho de promoção e captação de turismo para Portugal.
 
 3ª Conclusão
 
 . Considerando que as agências de viagens constituem o mais importante canal de venda da oferta
turística;
 
 . Considerando a mais-valia que a agência de viagens constitui para o cliente, o que permite vendas
com maior valor acrescentado;
 
 O Congresso conclui que as agências de viagens são fundamentais e estruturantes na cadeia de valor
da distribuição do Turismo.
 
 4ª Conclusão
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 . Considerando a qualidade, as garantias, e consequente protecção que as agências de viagens
prestam ao consumidor;
 
 . Considerando a mais-valia que o Provedor do Cliente representa para os consumidores;
 
 O Congresso conclui que os consumidores têm efectivas vantagens e garantias acrescidas em recorrer
aos serviços das agências de viagens, em particular das associadas da APAVT.
 
 1ª Recomendação
 
 . Considerando o impacto, muitas vezes não calculado, das decisões políticas, com consequências
financeiras e fiscais na actividade económica do Turismo;
 
 . Considerando que, pela própria natureza da sua actividade, o Turismo não se compadece com a
implementação imediata de medidas que agravam o preço imutável de contratos estabelecidos com
grande antecedência;
 
 . Considerando que, na esmagadora maioria dos casos, a aplicação dessas decisões não podem ser
repercutidas nos preços, e por isso constituem perda directa dos seus destinatários;
 
 O Congresso recomenda que os decisores ouçam previamente os empresários e as suas associações,
no sentido de aferir o impacto dessas medidas e avaliar a oportunidade da sua implementação.
 
 2ª Recomendação
 
 . Considerando que a concorrência entre os destinos é cada vez mais forte;
 
 . Considerando que os destinos sofrem violentamente com custos de contexto e que as taxas
turísticas municipais, ou outras que se venham a ser pensadas, fazem parte desses custos;
 
 . Considerando a necessidade que, pelo contrário, temos de reforçar os nossos argumentos de venda
para melhorar a nossa capacidade de atracção;
 
 O Congresso recomenda o total abandono da ideia de implementação dessas taxas.
 
 3ª Recomendação
 
 . Considerando a escassez de recursos e a necessidade de racionalizar a sua utilização;
 
 . Considerando que, em grande medida, os custos das empresas na aquisição de bens e serviços não
são factor de competição entre elas;
 
 O Congresso recomenda que as empresas, tanto quanto possível, adoptem uma filosofia de
coopetição, ou seja, cooperem e conjuguem esforços em ambiente de sã concorrência.
 
 4ª Recomendação
 
 . Considerando que importava redefinir a lei das entidades regionais de Turismo adaptando-a às reais
dimensão e recursos do País;
 
 . Considerando que a proposta de diploma vai ao encontro, na sua esmagadora maioria, dos anseios
do sector;
 
 . Considerando que em qualquer processo legislativo é sempre possível fazer convergir os interesses
em jogo - público e privado -no sentido de o adaptar aos maiores interesses da sociedade civil, última
destinatária do mesmo;
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 O Congresso recomenda que na nova Lei das Entidades Regionais de Turismo os interesses privados
não sejam subalternizados em detrimento dos interesses públicos.
 
 5ª Recomendação
 
 . Considerando que o Pais dispõe de recursos que não têm sido potenciados, entre os quais
capacidade hoteleira com taxas de ocupação na ordem dos 46 %;
 
 . Considerando que, na última década, os resultados obtidos no Turismo ficaram muito aquém do
esperado face aos investimentos realizados;
 
 . Considerando a comprovada falta de competitividade do destino Portugal em relação a destinos
comparáveis de referência;
 
 O congresso recomenda que desde já se concretize um pacto de regime em que fiquem implicados
todos os stakeholders do sector, privados e públicos, para . que seja possível decidir uma estratégia ,
estabelecer um rumo , definir prioridades , e concretizar acções duradouras no tempo que assegurem
a entrada e consolidem a presença nos mercados, em detrimento da politica do stop and go.
 
 . que consensualize um posicionamento estratégico assente nos factores críticos e diferenciadores do
país que permita tornar o destino competitivo .
 
 . que assegure a coerência da consistência da imagem de Portugal nos mercados emissores . que seja
um agregador de recursos , de competências e capacidades;
 
 As conclusões e recomendações foram aprovadas por aclamação.
 
 10/12/2012
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A frescura absoluta de uma descida perfeita, o branco que preenche o horizonte, o chocolate quente
na melhor esplanada sobre as pistas. Paisagens de uma beleza irresistível, a diversão e a adrenalina.
De gorro colorido, revelaremos neste Especial como estão os operadores, as estâncias e os hoteleiros
a promover Destinos de Neve. Destaque particular para a Serra da Estrela e as suas novas estruturas.
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Catarina Cymbron, responsável pela APAVT na Região

“Se mais continentais não visitam
os Açores é por causa do preço 
das tarifas aéreas ...”
No Congresso anual da APAVT, que ontem terminou, participou uma representativa 
embaixada açoriana, à frente da qual esteve Catarina Cymbron, Delegada da APAVT 
nos Açores, uma das grandes dinamizadoras deste Congresso, a qual, na entre-
vista que nos concedeu a propósito do evento, fez uma interessante abor-
dagem a candentes implicações que se interceptam com o desejado de-
senvolvimento da actividade turística na Região.

Correio dos Açores - Que mais valia pode-
rá este Congresso trazer para os Açores, fun-
damentalmente para o «trade» da indústria 
turística?

Catarina Cymbron (responsável pela 
Associação Portuguesa de Agentes de Via-
gens nos Açores) - O Congresso da APAVT é 
o mais importante congresso do sector do turis-
mo, já pela sua longevidade (há 38 anos que se 
realiza), já pela organização e assuntos que são 
abordados, que visam não só uma focagem nos 
temas específi cos das Agências de Viagens, mas 
que falam também sobre outros sectores do Tu-
rismo, de uma forma mais abrangente, e sobre 
temas actuais que possam interessar a todos os 
profi ssionais da área turística. Para os Açoreanos 
é importante saber como correm as coisas a nível 
nacional pois que, mais tarde ou mais cedo, tanto 
com o que têm de bom como com o que têm de 
mau, elas acabam por chegar aos Açores, sendo 
conveniente estarmos todos a par das respectivas 
tendências evolutivas do turismo para não ser-
mos apanhados desprevenidos quanto às respos-
tas a assumir para às mesmas corresponder.

O que considera dever ser feito para es-
tender a Portugal continental linhas especí-
fi cas de apoio, sufi cientemente atractivas e 
motivadoras, para levar mais pessoas a visi-
tarem-nos?

No ponto de vista dos Açores serem um 
destino conhecido no Continente, em termos de 
promoção, julgo que se deve ter mais conten-
ção no dinheiro que se gasta no continente, 
pois é gastar dinheiro num mercado que 
já conhece os Açores de uma forma 
global e genérica, não só porque se 
fala todos os dias – pelo menos 
três vezes por dia - nas TV´s 
nacionais sobre os Açores 
(meteorologia, anticiclo-
ne, etc.) mas também 
pela já longa pro-
moção que se faz 
neste mercado. 
Se não te-
mos mais 
turistas 

a causa está noutra vertente que não a da pro-
moção. Julgo que está no preço das passagens 
aéreas e no modo como se comercializa o nosso 
destino. E temos ainda, também, a imagem que, 
no Continente, se tem de que, aqui, está sempre a 
chover, o que leva um continental a pensar duas 
vezes antes de se decidir a vir para cá passar fé-
rias.

As operações «low cost» nos Açores poderão 
ser um bom contributo para o relançamento 
da indústria turística nos Açores ? 

Pessoalmente, sou da opinião de que 
deverá haver muito cuidado com as 
opções relativamente às “low cost” 
porquanto, em meu entender, não 
serão elas que irão resolver os 
nossos problemas. Poderá ha-
ver outras soluções, talvez 
até dentro dos próprios 
Açores, que nunca 
houve coragem to-
mar e que, a meu 
ver, merecem 
ser 

convenien-
temente anali-
sadas pelos 
a g e n t e s 
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Catarina Cymbron: “deverá haver muito cuidado com as op-
ções relativamente às “low cost” porquanto, não serão elas 
que irão resolver os nossos problemas”

económicos e pelas tutelas, antes de nos metermos em aven-
turas que não sabemos para onde poderão vir a descambar. 
Se temos uma companhia aérea regional, porque não apro-
veitá-la melhor? Este é, na verdade, o debate interno que 
nunca foi feito e que, a meu ver, só perde pela demora.

Há uma tendência enorme, quando se fala de tarifas, 
para confundir e por no mesmo saco as tarifas de residentes 
e as tarifas de fora para dentro. E parece-me que a SATA 
pode fazer muitas coisas. Alias, até já faz algumas, no pon-
to de vista dos tarifários, com contratos com os operadores 
Continentais que têm programas para os Açores…

Quanto ao turista “low cost”, pode ser bom ou mau tu-
rista: há várias teorias, com uns a dizerem que, poupando na 
viagem, gastarão mais no destinos e, com outros, a defen-
derem que, quem vem nas “low costs”, são os pelintras. A 
verdade poderá estar no meio-termo. O problema das “low 
costs” é não só o do preço das contrapartidas que o gover-
no terá de pagar, como também o de se saber, previamente, 
se as eventuais empresas motivadas para estas operações 
estarão ou não interessadas no destino Açores, não para 
operarem em apenas um ou dois dos aeroportos de maior 
dimensão  mas, sim, para operarem em todos os aeroportos 
de entrada no arquipélago. Mesmo admitindo uma hipótese 
mais redutora, julgo ser difícil que uma low cost venha pro-
por-se a voar para mais do que os 4 aeroportos, Pico e Sta 
Maria incluídos!

Que medidas de política se torna prioritário adoptar 
para que a indústria turística se consiga afi rmar? 

Para se tornar uma indústria com afi rmação própria, 
defi nitivamente inquestionável, só com tempo. Um destino 
não se faz de um dia para o outro. Em muitos aspectos, o que 
se vem fazendo tem dado os seus resultados. É ver as estatís-
ticas das dormidas de estrangeiros que, mesmo com a gran-
de quebra dos nórdicos, têm subido relativamente a muitos 
outros mercados. Os nórdicos são um caso que já se vem 
arrastando há vários anos, em que todos têm o sentimento de 
que é algo que vai acabar, mas sem que nos apercebamos de 
que haja alguém a querer pensar sobre o assunto. Refi ro-me, 
concretamente aos privados.

De qualquer forma, penso que o Turismo nunca deverá 
ser a indústria “número um” para o desenvolvimento dos 
Açores, pois no dia que assim for, está tudo estragado. Bas-
ta ver alguns casos e números a nível Nacional e Europeu. 
Tudo se irá transformar e o “charme” que nós temos nos 
Açores poderia correr o risco de desaparecer. As próprias 
mentalidades poderiam correr o risco de mudar ou de se 
transformar. O equilibrado e harmonioso desenvolvimento 
dos Açores impõe e exige que todos os sectores se desenvol-
vam em paralelo e trabalhem, coordenada e conjuntamente, 
para um desenvolvimento harmónico, consistente e susten-
tado da economia açoriana.

                                                                      José Nunes Página 48
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CATARINA CYMBRON QUER SOLUÇÕES DA SATA

“NÃO SERÃO AS ‘LOW COST’ QUE 
VÃO RESOLVER OS PROBLEMAS 
DO TURISMO AÇORIANO”

A responsável pela Associação Portuguesa dos Agentes de 
Viagem, nos Açores, entende que os continentais não estão a 
viajar mais para a Região por as tarifas aéreas serem elevadas, 

sublinha que não serão as empresas ‘low cost’ que vão resolver 
os problemas do turismo açoriano e defende que se deve en-
contrar as soluções, o quanto antes, dentro da SATA.

pág.s 4 e 5
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Ana Margalho

A secretária de Estado de Tu-
rismo apelou aos responsáveis
das agências de viagens que se
unam e cooperem na promo-
ção externa de Portugal, con-
siderando que «o crescimento
está no sector privado».

Falando no final do 38.º Con-
gresso Nacional da Associação
Portuguesa de Agências de
Viagem e Turismo (APAVT),
que decorreu em Coimbra, Ce-
cília Meireles, recordou que «os
números do turismo externo
mostram que Portugal é ca-
paz», bastando que as agências
se «centrem na prioridade: ga-

nhar mercado», num espírito
de cooperação, mesmo num
ambiente competitivo.

A governante reforçava, as-
sim, uma das conclusões do
congresso que reconhece a ne-

cessidade de racionalizar, face
à escassez de recursos e, por-
tanto, que há vantagens, na
cooperação «num ambiente de
sã convivência no sector». 

No final do encontro, a APAVT
fala na necessidade de «um
pacto de regime» entre todos
os intervenientes, públicos e
privados, no sector do Turismo
«que decida uma estratégia, es-
tabeleça um rumo, defina prio-
ridades e concretize acções du-
radouras» de modo a que Por-
tugal «marque presença nos
mercados, em detrimento da
política do “stop and go”».

Cecília Meireles mostrou-se
«completamente disponível ao

diálogo» para que «venham a
existir decisões nesta área».

A necessidade de diálogo e
de cooperação, «sem lideran-
ças, protagonismos e capelas»
foi também a tónica do dis-
curso de encerramento de Pe-
dro Costa Ferreira, presidente
da APAVT, concordando que «é
preciso que estejamos todos
unidos na defesa do Turismo».

Francisco Calheiros, da Con-
federação de Turismo, recor-
dou uma frase dita no con-
gresso: «Quando o dinheiro é
curto, precisamos de cooperar»
para falar na importância de
quem trabalha na área do  Tu-
rismo «falar a uma só voz». |

Promoção externa precisa
de cooperação entre privados
Turismo Cecília Meireles apelou ontem, no encerramento do 38.º Congresso da APAVT, 
à união dos agentes de viagens para que Portugal ganhe atractividade no estrangeiro

FERREIRA SANTOS 

Congresso atraiu a Coimbra 480 agentes turísticos nacionais

Coimbra atrai
turistas e é
boa anfitriã

«Coimbra oferece condi-
ções de atractividade que
justificam o aconselha-
mento das agências de
viagens aos clientes». Esta
foi uma das conclusões
do congresso e uma das
razões para o presidente
da Turismo do Centro, fa-
zer «um balanço positivo»
do evento em que, pela
primeira vez, Coimbra foi
anfitriã. «É muito impor-
tante. Coimbra tem um
fortíssimo investimento
na área de captação de
congressos. Se outra ra-
zão não houvesse para
ser positivo, termos aqui
480 operadores turísticos
já seria uma boa razão»,
afirmou Pedro Machado,
sublinhando o facto de te-
rem estado em Coimbra
«dois gurus mundiais» do
turismo. A.M. |
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Agências de Viagens e Turismo querem cooperação com rede diplomática para
captação de turistas
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/

 
09/12/2012 | 16:47 | Dinheiro Vivo
 
 A Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), reunida seu 38.º congresso, de
6 a 9 de dezembro, em Coimbra, apelou a uma maior interação entre os operadores turísticos e a rede
diplomática portuguesa, no sentido de aumentar a promoção e captação de turismo para Portugal.
 
 Do encontro, que contou com a presença de 483 participantes, saíram várias recomendações, com
destaque para a que os decisores abandonem completamente a ideia de implementação de mais
taxas. A justificação prende-se com o facto de o "turismo não se compadecer com a implementação
imediata de medidas que agravam o preço imutável de contratos estabelecidos com grande
antecedência."
 "Considerando que, na esmagadora maioria dos casos, a aplicação dessas decisões não podem ser
repercutidas nos preços, e por isso constituem perda direta dos seus destinatários", a APAVT,
recomenda que se ouçam previamente os empresários e as suas associações.
 O Congresso recomendou ainda que, na nova Lei das Entidades Regionais de Turismo, os "interesses
privados não sejam subalternizados em detrimento dos interesses públicos."
 Considerando que o país dispõe de recursos que não têm sido potenciados, entre os quais capacidade
hoteleira com taxas de ocupação na ordem dos 46 % e que, na última década, os resultados obtidos
no Turismo ficaram muito aquém do esperado face aos investimentos realizados, a APAVT recomenda
que, "desde já, se concretize um pacto de regime em que fiquem implicados todos os stakeholders do
setor privados e públicos."
 Tudo para que seja "possível decidir uma estratégia, estabelecer um rumo, definir prioridades e
concretizar ações duradouras que assegurem a entrada e consolidem a presença nos mercados, em
detrimento da politica do stop and go.
 A mesma associação quer que se consensualize um posicionamento estratégico assente nos factores
críticos e diferenciadores do país e que assegure a coerência da consistência da imagem de Portugal
nos mercados emissores.
 Simultaneamente a APAVT recomenda que as empresas, "tanto quanto possível, adotem uma filosofia
de coopetição, ou seja, cooperem e conjuguem esforços em ambiente de sã concorrência."
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Agências de viagens querem cooperação com rede diplomática
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09/12/2012 | 16:47 | Dinheiro Vivo
 
 A Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), reunida seu 38.º congresso, de
6 a 9 de dezembro, em Coimbra, apelou a uma maior interação entre os operadores turísticos e a rede
diplomática portuguesa, no sentido de aumentar a promoção e captação de turismo para Portugal.
 
 Do encontro, que contou com a presença de 483 participantes, saíram várias recomendações, com
destaque para que os decisores abandonem completamente a ideia de implementação de mais taxas.
A justificação prende-se com o facto de o "turismo não se compadecer com a implementação imediata
de medidas que agravam o preço imutável de contratos estabelecidos com grande antecedência."
 "Considerando que, na esmagadora maioria dos casos, a aplicação dessas decisões não podem ser
repercutidas nos preços, e por isso constituem perda direta dos seus destinatários", a APAVT,
recomenda que se ouçam previamente os empresários e as suas associações.
 O Congresso recomendou ainda que, na nova Lei das Entidades Regionais de Turismo, os "interesses
privados não sejam subalternizados em detrimento dos interesses públicos."
 Considerando que o país dispõe de recursos que não têm sido potenciados, entre os quais capacidade
hoteleira com taxas de ocupação na ordem dos 46 % e que, na última década, os resultados obtidos
no Turismo ficaram muito aquém do esperado face aos investimentos realizados, a APAVT recomenda
que, "desde já, se concretize um pacto de regime em que fiquem implicados todos os stakeholders do
setor privados e públicos."
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17:38 Governo e privados apelam à cooperação e união do turismo
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"Quando os fundos não abundam, os financeiros são fundamentais, e para isso também é preciso ter
comerciais que fundamentem os investimentos", referiu Francisco Calheiros, presidente da CTP, no
encerramento do 38º Congresso da APAVT, que terminou este sábado em Coimbra.
 
 Mas o presidente da entidade que reúne os patrões do turismo sublinhou que para o trabalho correr
bem, "temos que cooperar, por isto temos que dar as mãos".
 
 Também Cecília Meireles, secretária de Estado do Turismo, no seu discurso de encerramento,
recordou que se por um lado a prioridade é "vender, vender, vender", "faço um apelo de união e
cooperação", porque "é preciso ganhar mercado".
 
 A governante referiu que "há capacidade de ganhar de mercado se soubermos centrar e focar no que
realmente importa"
 
 A secretária de Estado do Turismo referiu que "as portas do gabinete estão abertas. Eu estou sempre
disponível para ouvir, mas isso não implica que temos que estar sempre de acordo".
 
 "Com o crescimento que temos e a capacidade de resistência vemos que somos capazes. Dito isto
vamos ao trabalho", concluiu.
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O empreendimento
Colombo's Resort,
considerado o maior
investimento privado
no Porto Santo, no
arquipélago da Ma-
deira, avaliado em
120 milhões de
euros, fica num ter-
reno vizinho ao já
existente hotel Pes-
tana Porto Santo.

Quatro anos depois de começarem, as obras pararam devido a dificulda-
des financeiras da Sociedade Imobiliária e Turística do Campo de Baixo
(SITCB), detida maioritariamente pelo Grupo Empresarial Siram SGPS.

Colombo’s para Pestana

O administrador do Grupo
Pestana José Theotónio afir-
mou ontem que a empresa es-
pera assumir a gestão do Co-
lombo´s Resort na ilha de Porto
Santo, naMadeira, em abril de
2014, por três anos.
Àmargemdo38.ºCongresso

Nacional da Associação Portu-
guesa das Agências de Viagens
(APAVT), emCoimbra, o admi-

nistrador explicou que o grupo
"temumacordo coma ECSCa-
pital para passar a fazer a ges-
tão" do ‘resort’, embora "o pro-
jeto ainda não esteja
terminado".
Para já, há "um pré-acordo

assinado", disse, acrescentando
que "a partir de abril de 2014, o
acordo torna-se efetivo" e o
grupo espera poder começar

comaoperaçãodoColombo´s
Resort, que está por acabar e
parado desde o final de 2008,
mediante opagamentodeuma
renda.
José Theotónio explicou

ainda que, atualmente, o
acordo só contempla a parte
hoteleira do projeto.
A notícia de que o Grupo

Pestana teria chegado a acordo
com a empresa gestora de fun-
dos, que atualmente integra
nos seus ativos o resort, para fi-
car com a gestão deste em-
preendimento turístico hote-
leiro de Porto Santo foi
avançada pelo site de notícias
de turismo Presstur, na sexta-
feira.
OColombo's Resort integra o

Fundo Lazer, Imobiliário e Tu-
rismo, criado no final de de-
zembro de 2011 pela ECS Capi-
tal, uma sociedade gestora de
fundos de capital de risco ('pri-
vate equity'), de António de
Sousa, ex-presidente da Caixa
Geral de Depósitos e antigo lí-
der da Associação Portuguesa
de Bancos, e Fernando Esme-
raldo, gestor ligado ao setor fi-
nanceiro. 1

A notícia foi avançada pelo site de notícias de turismo Presstur, na sexta-feira.

7 EXPLORAÇÃO DA UNIDADE HOTELEIRA NO PORTO SANTO A PARTIR DE 2014

JM

Página 58



A59

  Tiragem: 14900

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 19,00 x 21,58 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 45135593 09-12-2012

O 38.º Con-
gresso Nacio-
nal da APAVT
decorreu de 6 a
9 de dezembro,
em Coimbra,
sob o tema
“Potenciar Re-
cursos, Romper
Bloqueios, Ga-
nhar Mercado”.

A Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), vai
lançar um repto às associações representativas da oferta turística nacio-
nal e ao Turismo de Portugal para a conquista de novos mercados.

Mais mercados turísticos

Opresidente da Associação
Portuguesa das Agências de
Viagens e Turismo (APAVT), Pe-
dro Costa Ferreira, apelou on-
tem aos empresários do setor
para que, em conjunto com o
Turismo de Portugal, traba-
lhem no sentido de conseguir
novosmercados para Portugal.
“A APAVT vai lançar um

repto às associações represen-
tativas da oferta turística na-

cional e ao Turismo de Portu-
gal para, emconjunto, público
e privados, ganharmos novos
mercados para Portugal e con-
solidarmos aqueles já existen-
tes”, disse o presidente da as-
sociação no seu discurso de
encerramento do 38.º Con-
gresso Nacional da APAVT.
Um repto em linha “com

tudo aquilo que foi referido
neste congresso” nas várias or-

dens de trabalho que juntou
profissionais de várias áreas de
negócio do setor do turismo.
PedroCosta Ferreira apelou a

que esta conjugação de esfor-
ços entre os vários agentes do
setor se faça "esquecendo os
protagonismos, não pensando
em lideranças, sem capelas",
somente “pensando em Portu-
gal”.
O responsável fez questãode

lembrar que “a participação do
Turismo de Portugal é impor-
tante e bem-vinda”, mas refor-
çou que a ideia da associação
“é fazer o mais possível com o
menor recurso a dinheiros pú-
blicos, também possível”.
“Temos de aprender a viver

sem a muleta do Estado e esse
é, permitam-mequeodiga, um
dos grandes desafios que se co-
locam à sociedade portu-
guesa”, acrescentou.
O 38.º Congresso Nacional

da APAVTdecorreu de 6 a 9 de
dezembro, emCoimbra, sob o
tema “Potenciar Recursos,
Romper Bloqueios, Ganhar
Mercado”, com a presença

de 483 participantes.1

Responsáveis da APAVT querem promoção de novos destinos.

7 APELO DAS AGÊNCIAS DE VIAGENS EM CONGRESSO

DR

PU
B
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Governo e privados apelam  cooperação e união do turismo - Turismo & Lazer
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A secretária de Estado do Turismo e o presidente da Confederação do Turismo de Portugal apelaram à
união e à cooperação do sector do turismo, num momento de conjuntura adversa. "Quando os fundos
não abundam, os financeiros são fundamentais, e para isso também é preciso ter comerciais que
fundamentem os investimentos", referiu Francisco Calheiros, presidente da CTP, no encerramento do
38º Congresso da APAVT, que terminou este sábado em Coimbra. Mas o presidente da entidade que
reúne os patrões do turismo sublinhou que para o trabalho correr bem, "temos que cooperar, por isto
temos que dar as mãos". Também Cecília Meireles, secretária de Estado do Turismo, no seu discurso
de encerramento, recordou que se por um lado a prioridade é "vender, vender, vender", "faço um
apelo de união e cooperação", porque "é preciso ganhar mercado". A governante referiu que "há
capacidade de ganhar de mercado se soubermos centrar e focar no que realmente importa" A
secretária de Estado do Turismo referiu que "as portas do gabinete estão abertas. Eu estou sempre
disponível para ouvir, mas isso não implica que temos que estar sempre de acordo". "Com o
crescimento que temos e a capacidade de resistência vemos que somos capazes. Dito isto vamos ao
trabalho", concluiu.
 
 09 Dezembro 2012, 17:38 por Ana Torres Pereira |
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Congresso da APAVT: "O crescimento económico está no sector privado"
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"O crescimento económico está no sector privado". Cecília Meireles, secretária de Estado de Turismo,
presidiu ao encerramento do 38º Congresso da APAVT e apelou ao diálogo e cooperação no sector. A
executiva lembrou que "a situação que Portugal atravessa, e a Europa, é difícil e complexa", no
entanto sublinha: "temos que nos centrar no que é a prioridade: ganhar mercado". Cecília Meireles
deixou ainda à plateia dos agentes de viagens a mensagem: "não gostava que fosse criado um fosso
entre o sector do turismo".
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Congresso da APAVT:"Temos de aprender a viver sem a muleta do Estado"
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/

 
Gerar valor para o cliente é aí que está o futuro do sector das agências de viagens nacionais. Pedro
Costa Ferreira, presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo, encerrou
hoje o 38º Congresso da entidade, destacando que um dos desafios que se coloca à sociedade
portuguesa é "aprender a viver sem a muleta do Estado". O dirigente sublinhou que "o posicionamento
das agências de viagens é forte. E recomenda-se".
 
 

Página 63



A64

Congresso APAVT - «Temos uma década perdida para o Turismo em Portugal
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No terceiro dia dos trabalhos do 38º Congresso da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e
Turismo (APAVT), o economista Jorge Vasconcellos apontou a terapêutica para a crise de crescimento
e para superar a década perdida no turismo português. Baseou a solução em três bons exemplos
internacionais: Croácia, Barcelona e Dublin.
 
 Café Portugal; fotos - Antunes Amor | sábado, 8 de Dezembro de 2012
 
 Estamos num círculo vicioso. Só dele saímos com crescimento. Mas, como crescer sem muito
dinheiro?. Jorge Vasconcellos deu com estas palavras o mote para a sua intervenção, no âmbito do
painel Portugal: os desafios do crescimento, inserido no Congresso da APAVT.
 
 Uma pergunta com uma resposta que, o presidente do Instituto de Liberdade Económica, retirou da
cartilha militar. Devemos ter presente que não há vitórias sem estratégia. Para Jorge Vasconcellos,
nesta estratégia, cabem os privados, estes com um papel fundamental, uminteligente e a preservação
do meio ambiente.
 
 Para o economista há que apostar nos sectores exportadores que têm grande capacidade ociosa. Se
conseguíssemos, dos 48% de capacidade ociosa que temos [estrutura instalada e não utilizada],
vender lá fora 24%, o PIB português poderia aumentar 7%.
 
 De acordo com Jorge Vasconcellos, podemos atingir estes números favoráveis, olhando para os bons
exemplos que chegam do estrangeiro. Ou seja, é importante adaptar a terapêutica às características
de cada região.
 
 A nível internacional, o Dubai cresce a 16%, a Malásia cresce a 12%. São bons exemplos. Mas não
nos estão próximos, sublinhou Jorge Vasconcellos. Um caso de sucesso é tanto mais importante
quanto mais semelhante for a dimensão do território, o clima, a historia, a localização. A Croácia é
semelhante a Portugal, Barcelona semelhante a Lisboa, o Porto semelhante a Dublin.
 
 De acordo com o professor universitário, a diferença reside no facto de todos estes destinos
crescerem mais do que a realidade portuguesa.
 
 A Croácia é um exemplo paradigmático não só face a Portugal, mas também aos seus vizinhos,
Grécia, Turquia, e Sérvia. Isto em diversos indicadores: na capitação de turistas estrangeiros, na taxa
de crescimento de turistas, entre outros.
 
 No caso da Croácia o desenvolvimento turístico ocorreu em três períodos. De 1993 a 2002, de 2002 a
2012 e, a partir de 2013, terá um novo plano estratégico.
 
 Na primeira década que indiquei, a Croácia está no pós-guerra civil. Olha para dentro e reconhece
que a única vantagem que o Comunismo lhe deixou reside no ambiente impoluto. O país à beira do
Adriático, tinha um mar despoluído, uma costa habitada e era um destino barato. Baseou-se, então,
no Turismo no Sol e Praia. A taxa de crescimento anual em termos de turistas estrangeiros, rondou os
27%, sublinhou Jorge Vasconcellos.
 
 Mais tarde, em 2003 a Croácia apercebe-se da degradação ambiental, o turismo gastava pouco e era
sazonal. O país nos Balcãs desenvolve, então, quatro programas para preservar o meio ambiente e um
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programa para atacar sazonalidade. Faz-se uma aposta na "Croácia Verde" (natureza e cultura). O
país começa a posicionar-se como duas croácias, interligadas: a "Verde", no interior e a "Azul", junto
ao mar.
 
 Uma estratégia baseada em vantagens comparativas. Por exemplo, na cultura, promove o seu
património mundial, completou Jorge Vasconcellos.
 
 Mais próxima geograficamente de Portugal, Barcelona foi até 1992 um destino pouco procurado. Hoje
quadruplicou o número de turistas, recordou o professor universitário.
 
 Tem uma taxa de crescimento anual de 7,4%, uma taxa de ocupação hoteleira de 78%. O Turismo
sazonal desapareceu. É a terceira cidade do mundo com mais congressos internacionais.
 
 Jorge Vasconcellos situa parte deste sucesso da capital Catalã numa forte presença do investimento
privado e, também, em símbolos diferenciadores, como a marca Gaudí.
 
 Mais a Norte, Dublin [Irlanda] é um sucesso a partir do nada. Uma vez mais, sublinhou o orador,
funciona positivamente o factor parceria público privada, no caso vertente entre o município e a
câmara de comércio local. Ambos definiram uma estratégia de implementação rigorosa
de(especialmente fins-de-semana), atraíram jovens (metade dos turistas tem, hoje, menos de 35
anos), apostaram em mercados de proximidade como Inglaterra, Alemanha e Holanda, e no turismo
da saudade, junto dos Estados Unidos da América.
 
 Voltando a análise para o nosso país, Jorge Vasconcellos referiu que, de 2000 a 2011 temos uma
década perdida para o Turismo em Portugal. Enquanto marcávamos passo nesta década, os nossos
concorrentes progrediam, atraiam turistas. A Turquia ganhou 17 milhões de turistas, a Espanha, seis
milhões, a Croácia, mais de três milhões.
 
 Um cenário que coloca ao turismo em Portugal um grande desafio. Há a previsão de um aumento, a
nível mundial, de 300 milhões de turistas nas próximas duas décadas. Se aquilo que ocorreu no
passado se prolongar para o futuro, não vamos captar estes fluxos. A nossa quota de mercado no
mundo e na Europa vai diminuir.
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Congresso APAVT - Redes sociais têm «papel importante» na procura do destino
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Ao segundo dia, o 38ª Congresso da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo
(APAVT), virou-se para a era digital. A, as redes sociais, oon-line, centraram o debate. Uma sessão
que contou com alguns oradores internacionais e um piscar de olhos ao Brasil, país com forte
crescimento da classe média e projecções demográficas optimistas para a próxima década.
 
 Café Portugal; fotos - Antunes Amor | sábado, 8 de Dezembro de 2012
 
 Na Europa, 51% dos turistas são provenientes do Velho Continente, tendo em 2010 representado
mais de 400 milhões de viagens. Dentro destas, num mercado emissor importante como o Reino
Unido, 47% dos turistas já compra
 
 Na sua intervenção no âmbito do 38º Congresso da APAVT, Michel de Blust traçou também um
quadro para o futuro: o turismo no futuro vai estar mais segmentado, haverá maior diferenciação e
diferenças demográficas com mais idosos e com melhor qualidade de vida, por exemplo.
 
 O especialista não esqueceu a dimensão do novo consumidor, melhor informado e guiado, cada vez
mais, pelo preço.
 
 Michel de Blust considerou ainda que as redes sociais, como o,, entre outras, têm um papel
importante na procura do destino.
 
 As redes sociais foram igualmente valorizadas por Patrick Delaney, director-geral da Ovation.
Devemos utilizar as redes sociais, mas é importante reforçar que os clientes precisam de confiar na
informação. O especialista deixou ainda uma mensagem aos profissionais de turismo que encheram a
sala do congresso, que decorre até 8 de Dezembro em Coimbra: Tem de haver mais colaboração. Por
exemplo, Lisboa e Porto têm de colaborar e não olharem-se como inimigos.
 
 Um exemplo nacional do uso daenquanto ferramenta para comunicar e vender chegou pela voz do
vice-presidente da TAP (Transportadora Aérea Portuguesa), Luíz Gama-Mór. Utilizamos muito odigital
e temos em atenção não perder a emoção e conseguimos essa emoção envolvendo os funcionários e
os passageiros. Por exemplo, vamos fazer um vídeo sobre a segurança no avião onde envolvemos as
pessoas.
 
 A aposta da TAP napassa também pela venda on-line. O vice-presidente da TAP, Luíz Gama-Mór,
afirmou que as vendas pelavão continuar a crescer e estimo que nos próximos dois anos passem a
representar 30% do negócio total da empresa. Actualmente, 14% do global das vendas de bilhetes de
avião da TAP já é feita pela.
 
 Do outro lado do Atlântico chegou uma mensagem: O brasileiro é também um turista para atrair. É
um turista que gasta dinheiro e procura sofisticação, sublinhou Carlos Ferreirinha, da Consultora MCF.
 
 As projecções para 2014 mostram um forte crescimento da classe média no Brasil e, em 2020, a
maioria da população será economicamente activa, avançou, sublinhando que hoje o turista brasileiro
já é o número um em países como Chile, Colômbia e Argentina.
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A sessão de encerramento da edição 2012 do Congresso da Associação Portuguesa das Agências de
Viagens e Turismo (APAVT) trouxe, por parte do presidente, Pedro Costa Ferreira, uma mensagem aos
associados: transparência no relacionamento com o cliente, cooperação e mais trabalho e criatividade.
Uma sessão que contou com a presença da secretária de Estado do Turismo. Cecília Meireles deixou
dois apelos muito genéricos: cooperação e diálogo.
 
 Café Portugal; fotos - Antunes Amor | sábado, 8 de Dezembro de 2012
 
 Pedro Costa Ferreira resumiu o trabalho do último ano e a organização do congresso da APAVT numa
frase: Fazer mais com menos.
 
 Uma mensagem que o responsável aplicou ao trabalho futuro. O presidente da APAVT, face aos
desafios que se colocam no próximo ano, pediu aos associados mais trabalho, criatividade e eficiência.
 
 Em relação ao posicionamento no mercado dos associados, Pedro Costa Ferreira sublinhou que não
precisamos de mentir ou revelar apenas a realidade que nos é favorável. Claro que existem várias vias
de reserva e diferentes canais de comunicação. E é também verdade que nós estamos em todos eles.
 
 Para o responsável máximo da APAVT, mais importante é saber se onde estamos, conseguimos gerar
valor para o cliente, porque é aí que está o nosso futuro.
 
 Pedro Costa Ferreira não esqueceu o cliente final e a satisfação das expectativas: porque continuamos
a informar correctamente, continuamos a ser transparentes no relacionamento, continuamos a
acompanhar o cliente, gerindo os riscos de viagem.
 
 O presidente da APAVT aproveitou o encerramento dos trabalhos para anunciar uma nova iniciativa: o
lançamento dodo Provedor do Cliente. Uma ferramenta para maior visibilidade; permitindo mais
informação, facilitando a apresentação de reclamações e pedido de informações.
 
 Quanto ao produto, Pedro Costa Ferreira referiu que os nossos operadores têm também de continuar
a adaptar a sua oferta a um perfil de consumo mais constrangido, e terão sobretudo de procurar
parcerias no âmbito da coopetição. Competir naquilo que realmente é concorrencial, cooperar naquilo
que representa apenas área de interesse comum.
 
 O responsável da APAVT finalizou a sua intervenção sublinhando que temos de aprender a viver sem
a muleta do Estado e esse é, permitam-me que o diga, um dos grandes desafios que se colocam à
sociedade portuguesa.
 
 Também presente na sessão final do Congresso esteve Cecília Meireles, secretária de Estado do
Turismo, que referiu o trabalho em parceria com a APAVT. A governante deixou dois apelos muito
genéricos. Um à cooperação: não é novidade para ninguém que a situação em Portugal e na Europa é
complexa. Os últimos números do sector turismo revelam crescimento do ponto de vista externo e, do
ponto de vista global, uma capacidade de resistência num clima adverso. Demonstra que somos
capazes não por causa do Governo mas por cada um de vocês. Quando se fala em prioridades e em
escolhas, temos de perceber que o crescimento económico está no sector privado.
 
 Finalmente, Cecília Meireles deixou um apelo ao diálogo. Mantenho disponibilidade para ouvir todos.
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Não implica estar sempre de acordo, ou fazer promessas que não poderei cumprir. Não há decisões
que agradem a todos. As únicas que conheço são aquelas em que nada é mudado.
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Pedro Machado, presidente da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal (Centro de
Portugal, ERT), considera que a futura reestruturação do sector pode evitar as fracturas do território,
acabando com as actuais descontinuidades em marcas e produtos. Pedro Machado aplaude, ainda, o
novo modelo de financiamento proposto: traz equilíbrio financeiro às receitas dos territórios com
menos dormidas.
 
 Sara Pelicano | sábado, 8 de Dezembro de 2012
 
 Acho positiva a proposta do Governo inserida nadas entidades regionais do turismo. Primeiro porque
vem corrigir aquilo que considero uma fractura do ponto de vista do território, afirma Pedro Machado.
 
 Aopormenoriza: No Centro de Portugal temos exemplos dessa fractura porque temos marcas e
produtos que têm descontinuidade do ponto de vista organizacional, como é o caso das Aldeias
Históricas, Aldeias do Xisto, que podem ter estratégias díspares, em simultâneo, em nada
convergentes, e nessa medida diminuem o potencial dos produtos.
 
 Pedro Machado refere ainda que a integração dos pólos de desenvolvimento turístico nas respectivas
entidades regionais de turismo vai ajustar-se àquilo que é a promoção externa. Se evoluirmos para a
criação de cinco marcas regionais, no fundo ajustamos a promoção interna àquilo que é promoção
externa. Eu sou igualmente o presidente da Agência de Promoção Externa Centro de Portugal.
Promovo nos mercados externos um território que não coincide na prática com território da promoção
interna, explicou.
 
 O modelo de financiamento proposto pelo Governo é igualmente aplaudido por Pedro Machado porque
traz equilíbrio financeiro às receitas dos territórios com menos dormidas. De acordo com o
responsável, actualmente o decreto-lei 67/2008 estipula financiamento a 30% nas camas, 15% nos
concelhos, 30% nas dormidas, 15% na área e 10% são atribuídos ao livre arbítrio do Governo. Com a
nova proposta, passamos a ter 30% nas camas, 30% nas dormidas, 20% no território e 20% no
número de municípios e isso permite trazer equilíbrio financeiro às receitas dos territórios que têm
menos dormidas.
 
 A região Centro de Portugal tem dois pólos de desenvolvimento turístico: Serra da Estrela e Leiria-
Fátima, duas marcas conceituadas. Pedro Machado adianta que acredita ser possível encontrar uma
boa solução que integre futuramente representantes dos dois pólos no Centro de Portugal.
 
 Pedro Machado falava à margem do 38º Congresso da Associação Portuguesa das Agências de
Viagens e Turismo (APAVT), que decorre em Coimbra até 8 de Dezembro. Receber o congresso é uma
grande oportunidade. O Centro de Portugal é um destino que ainda está a construir-se e a querer
afirmar-se e por isso é muito importante poder dar-se a conhecer a estes operadores. Uma
oportunidade de podermos juntar ao mesmo tempo tantos operadores turísticos e de eles perceberem
que há aqui oportunidades de negócio, refere.
 
 Um trabalho de promoção junto dos profissionais de turismo que começou em 2011, com o
acolhimento do mesmo evento em Viseu. Do ano passado ficaram algumas mais-valias, como
operadores, com sedes nas principais áreas metropolitanas, que começaram a partir de então a
contratualizar directamente com a nossa agência do Centro de Portugal e alguns operadores turísticos
passaram a conhecer as potencialidades do destino Centro de Portugal, que até aqui desconheciam e
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posteriormente ao Congresso estabeleceram-se relações comerciais. Alguns operadores não tinham
noção dos equipamentos que existiam.
 
 O próximo grande passo promocional vai acontecer entre 27 de Fevereiro e 3 de Março de 2013 na
Bolsa de Turismo de Lisboa onde a região Centro será destino nacional convidado. É mais uma
oportunidade de apresentar a diversidade que caracteriza a região, comenta Pedro Machado.
 
 Em 460 metros quadrados de stand Centro de Portugal, a ERT vai revelar três áreas de actuação.
Vamos apresentar-nos como destino de negócios. Vamos ter o território e, por isso, vamos estar
presentes com os municípios, que normalmente se apresentam desgarrados no pavilhão 2 da FIL e
vamos ter uma grande montra de nossos produtos culturais, gastronomia.
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O administrador do Grupo Pestana, José Theotónio, disse ontem, em Coimbra, que o cancelamento de
reservas para a Madeira devido aos casos de dengue "tem algum significado", principalmente de
turistas alemães. "Há cancelamento principalmente do mercado alemão, até porque a TUI [operador
turístico] fez um aviso a todos os seus clientes que tinham feito marcações para a Madeira" sobre a
doença, disse o administrador aos jornalistas, à margem do 38.º Congresso Nacional da Associação
Portuguesa das Agências de Viagens (APAVT), em Coimbra. A mesma fonte disse perceber que o
aparecimento da doença "é um problema" e que tem "que se fazer tudo para o combater e para o
eliminar". Referiu que "os alemães viajam para a Tailândia, para o Brasil e para outros países que têm
dengue, e outros malária, e em versões muitos piores do que a que existe na Madeira, e, que não
param de viajar por causa disso". José Theotónio defendeu que a forma de comunicar o assunto, é
essencial para que não cause alarmismo. O Grupo Pestana tem nove hotéis na Madeira. A 5 de
dezembro, o diretor-geral da Saúde, na atualização semanal do surto que se realiza na ilha desde 03
de outubro, afirmou que quase dois mil casos de febre de dengue foram notificados até 2 de dezembro
na Madeira. No comunicado colocado na página na Internet da Direção-Geral da Saúde, e assinado
pelo seu responsável, Francisco George, lê-se que, no âmbito do processo de monitorização do surto
de dengue na ilha da Madeira, do dia 03 de outubro até ao dia 02 de dezembro, "foram,
cumulativamente, notificados 1.993 casos de febre de dengue", na região. Francisco George adianta,
no mesmo, que "não foram registados óbitos", mantendo a DGS as "recomendações e as medidas
implementadas para a prevenção e controlo do surto, com o objetivo de limitar a transmissão local,
bem como evitar a exportação do mosquito vetor". À agência Lusa, o diretor-geral da Saúde afirmou
existirem "indícios que permitem perceber que há uma desaceleração da atividade do vírus",
observando que a inexistência de óbitos é um "indicador de qualidade". "Os doentes com critérios de
internamento são internados, devidamente tratados e têm alta. Isso é um indicador de qualidade dos
trabalhos de controlo que estão a decorrer", acrescentou Francisco George. Partilha
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O presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) quer unir-se a
outras entidades do sector e ao Turismo de Portugal, para garantir novos mercados para Portugal,
afirmou Pedro Costa Ferreira, no final do Congresso da APAVT, que terminou hoje em Coimbra.
 
 "A APAVT vai lançar um repto às associações representativas da oferta turística nacional, e ao
Turismo de Portugal, para, em conjunto, público e privados, ganharmos novos mercados para Portugal
e consolidarmos aqueles já existentes, em linha com tudo aquilo que foi referido neste congresso",
afirmou Pedro Costa Ferreira, no seu discurso de encerramento do congresso.
 
 O presidente da APAVT apelou ainda: "esquecendo os protagonismos, não pensando em lideranças,
sem capelas. Apenas pensando em Portugal".
 
 "É óbvio que a participação do Turismo de Portugal é importante, é bem-vinda, mas deixem-me que
vos diga que a nossa ideia primeira é fazer o mais possível com o menor recurso a dinheiros públicos,
também possível", concluiu.
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O 38.º Congresso da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo concluiu que há
necessidade de uma maior interação entre os agentes económicos e a rede diplomática portuguesa
com vista a potenciar a promoção e captação de turistas. Isto, diz a APAVT, tendo em conta que as
exportações "são fulcrais para a superação das atuais dificuldades económicas e para o
desenvolvimento de Portugal", considerando que "o turismo é prioritário neste desiderato", e tendo
em conta "a nova filosofia da diplomacia portuguesa expressa pelo senhor ministro dos Negócios
Estrangeiros", Paulo Portas. Na inauguração do 38.º Congresso da Associação Portuguesa das
Agências de Viagens e Turismo (APAVT), na quinta-feira, Paulo Portas lembrou, entre outros aspetos,
que as embaixadas estão disponíveis para os empresários fazerem eventos, apresentações, e tudo o
que possa ajudar a potenciar a captação de negócios para Portugal. O ministro garantiu ainda que
outra ajuda que pretende dar ao setor do turismo é a agilização do processo de atribuição de vistos
turísticos, tendo para isso já pedido um levantamento aos postos diplomáticos sobre a forma como
estes os atribuem, quantos vistos dão e em quanto tempo. O Congresso Nacional da APVT, que
decorreu de 6 a 9 de dezembro, em Coimbra, com a presença de 483 participantes, deliberou ainda,
em resultado das comunicações apresentadas e debates produzidos durante as diferentes sessões
plenárias, que "a região Centro de Portugal, de uma forma geral, e Coimbra, em particular, são
destinos turísticos que reúnem condições de atratividade que justificam o aconselhamento dos agentes
de viagens aos seus clientes". Para além disso, ficou patente, segundo a APAVT, que as agências de
viagens são fundamentais e estruturantes na cadeia de valor da distribuição do Turismo" e que os
consumidores "têm efetivas vantagens e garantias acrescidas" em recorrer aos serviços das agências
de viagens, em particular das associadas da APAVT, que contam com o Provedor do Cliente (Vera
Jardim). *Este artigo foi escrito ao abrigo do novo acordo ortográfico aplicado pela agência Lusa
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TAP estima que vendas online atinjam 30%
O vice-presidente da TAP, Luíz Gama-

Mór, disse ontemacreditar que as vendas
da companhia aérea pela internet vão
continuar a crescer, estimando que nos
próximosdois anos passema representar
30% do negócio total da empresa.
Atualmente, a venda direta de bilhetes

de avião pela internet da transportadora
- que está emprocesso de privatização -
tem um peso de 14% do global.
No futuro, "vai haver ummaior volume

de vendas na internet. Ainda temosmui-
tos países emque as vendas por este ca-
nal são baixas e que têm um grande po-
tencial de crescimento", disse o
responsável aos jornalistas, àmargemdo

30.ºCongresso daAssociaçãodas Agên-
cias de Viagens e Turismo (APAVT), que
decorre em Coimbra.
Luíz Gama-Mór exemplicou com o

Brasil. "Como entrámosmais tarde [atra-
vés da internet] nestemercado, estamos
a crescer 90%, já que a penetraçãoda in-
ternet é muito baixa ainda", afirmou.
Atualmente, 80% das vendas da TAP,

no global dosmercados, é efetuada atra-
vés das agências de viagens e 20%através
dos canais diretos (internet e telefone).
Só analisando o mercado português,

70% dos bilhetes de avião da TAP são
adquiridos pelas agências de viagens e
30% pela internet e telefone.

A utilização de canais diretos pelos
consumidores representa, em regra ge-
ral,menores custos para as empresas. No
caso da TAP, de acordo com o vice-pre-
sidente da companhia, "vender pela in-
ternet é seis vezes mais barato".
Luíz Gama-Mór disse ainda, durante a

sua intervençãonoCongresso daAPAVT,
que "o fenómenos das 'low-cost' [as cha-
madas companhias aéreas de baixo
custo] impulsionam os consumidores
para a internet". Por exemplo, segundoo
mesmo, quando a easyjet passou a voar
para aMadeira as vendas da TAPpela in-
ternet para o mesmo destino aumenta-
ram. 1 Vendas na Internet disparam.

� ESTIMATIVA PARA OS PRÓXIMOS DOIS ANOS

JM
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Artigo | Sáb, 08/12/2012 - 17:07
 
 O administrador do Grupo Pestana José Theotónio afirmou hoje que a empresa espera assumir a
gestão do Colombo's Resort na ilha de Porto Santo, na Madeira, em abril de 2014, por três anos.
 
 À margem do 38.º Congresso Nacional da Associação Portuguesa das Agências de Viagens (APAVT),
em Coimbra, o administrador explicou que o grupo "tem um acordo com a ECS Capital para passar a
fazer a gestão" do 'resort', embora "o projeto ainda não esteja terminado".
 
 Para já, há "um pré-acordo assinado", disse, acrescentando que "a partir de abril de 2014, o acordo
torna-se efetivo" e o grupo espera poder começar com a operação do Colombo's Resort, que está por
acabar e parado desde o final de 2008, mediante o pagamento de uma renda.
 
 José Theotónio explicou ainda que, atualmente, o acordo só contempla a parte hoteleira do projeto.
 
 A notícia de que o Grupo Pestana teria chegado a acordo com a empresa gestora de fundos, que
atualmente integra nos seus ativos o resort, para ficar com a gestão deste empreendimento turístico
hoteleiro de Porto Santo foi avançada pelo site de notícias de turismo Presstur, na sexta-feira.
 
 O Colombo's Resort integra o Fundo Lazer, Imobiliário e Turismo, criado no final de dezembro de
2011 pela ECS Capital, uma sociedade gestora de fundos de capital de risco ('private equity'), de
António de Sousa, ex-presidente da Caixa Geral de Depósitos e antigo líder da Associação Portuguesa
de Bancos, e Fernando Esmeraldo, gestor ligado ao setor financeiro.
 
 O empreendimento Colombo's Resort, considerado como o maior investimento privado na ilha do
Porto Santo, no arquipélago da Madeira, avaliado em 120 milhões de euros, foi lançado pela
Sociedade Imobiliária e Turística do Campo de Baixo S. A. (SITCB) em 2004, num terreno vizinho ao
já existente hotel Pestana Porto Santo.
 
 Projetado pelo arquiteto catalão Ricardo Bofill, o empreendimento contemplava a construção de dois
hotéis, um dos quais de luxo cuja exploração estava prevista ser atribuída à Starwood Hotels &
Resorts, que gere a rede Sheraton, cinco núcleos de apartamentos turísticos com 193 unidades, 12
vilas turísticas de luxo, uma área central de animação com piscinas, restaurantes, bares, lojas, spa,
zona de lazer e um casino.
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Artigo | Sáb, 08/12/2012 - 19:05
 
 O administrador do Grupo Pestana, José Theotónio, disse hoje, em Coimbra, que o cancelamento de
reservas para a Madeira devido aos casos de dengue "tem algum significado", principalmente de
turistas alemães.
 
 "Há cancelamento principalmente do mercado alemão, até porque a TUI [operador turístico] fez um
aviso a todos os seus clientes que tinham feito marcações para a Madeira" sobre a doença, disse o
administrador aos jornalistas, à margem do 38.º Congresso Nacional da Associação Portuguesa das
Agências de Viagens (APAVT), em Coimbra.
 
 A mesma fonte disse perceber que o aparecimento da doença "é um problema" e que tem "que se
fazer tudo para o combater e para o eliminar".
 
 Referiu que "os alemães viajam para a Tailândia, para o Brasil e para outros países que têm dengue,
e outros malária, e em versões muitos piores do que a que existe na Madeira, e, que não param de
viajar por causa disso".
 
 José Theotónio defendeu que a forma de comunicar o assunto, é essencial para que não cause
alarmismo.
 
 O Grupo Pestana tem nove hotéis na Madeira.
 
 A 05 de dezembro, o diretor-geral da Saúde, na atualização semanal do surto que se realiza na ilha
desde 03 de outubro, afirmou que quase dois mil casos de febre de dengue foram notificados até 02
de dezembro na Madeira.
 
 No comunicado colocado na página na Internet da Direção-Geral da Saúde, e assinado pelo seu
responsável, Francisco George, lê-se que, no âmbito do processo de monitorização do surto de dengue
na ilha da Madeira, do dia 03 de outubro até ao dia 02 de dezembro, "foram, cumulativamente,
notificados 1.993 casos de febre de dengue", na região.
 
 Francisco George adianta, no mesmo, que "não foram registados óbitos", mantendo a DGS as
"recomendações e as medidas implementadas para a prevenção e controlo do surto, com o objetivo de
limitar a transmissão local, bem como evitar a exportação do mosquito vetor".
 
 À agência Lusa, o diretor-geral da Saúde afirmou existirem "indícios que permitem perceber que há
uma desaceleração da atividade do vírus", observando que a inexistência de óbitos é um "indicador de
qualidade".
 
 "Os doentes com critérios de internamento são internados, devidamente tratados e têm alta. Isso é
um indicador de qualidade dos trabalhos de controlo que estão a decorrer", acrescentou Francisco
George.
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Pedro Costa Ferreira, no final do Congresso da APAVT, que terminou hoje em Coimbra. O presidente
da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) quer unir-se a outras entidades
do sector e ao Turismo de Portugal, para garantir novos mercados para Portugal, afirmou Pedro Costa
Ferreira, no final do Congresso da APAVT, que terminou hoje em Coimbra. "A APAVT vai lançar um
repto às associações representativas da oferta turística nacional, e ao Turismo de Portugal, para, em
conjunto, público e privados, ganharmos novos mercados para Portugal e consolidarmos aqueles já
existentes, em linha com tudo aquilo que foi referido neste congresso", afirmou Pedro Costa Ferreira,
no seu discurso de encerramento do congresso. O presidente da APAVT apelou ainda: "esquecendo os
protagonismos, não pensando em lideranças, sem capelas. Apenas pensando em Portugal". "É óbvio
que a participação do Turismo de Portugal é importante, é bem-vinda, mas deixem-me que vos diga
que a nossa ideia primeira é fazer o mais possível com o menor recurso a dinheiros públicos, também
possível", concluiu.
 
 08 Dezembro 2012, 18:51 por Ana Torres Pereira |
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O 38.º Congresso da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo concluiu que há
necessidade de uma maior interacção entre os agentes económicos e a rede diplomática portuguesa
com vista a potenciar a promoção e captação de turistas.
 
 20:10 - 08 de Dezembro de 2012 | Por Lusa
 
 Isto, diz a APAVT, tendo em conta que as exportações "são fulcrais para a superação das atuais
dificuldades económicas e para o desenvolvimento de Portugal", considerando que "o turismo é
prioritário neste desiderato", e tendo em conta "a nova filosofia da diplomacia portuguesa expressa
pelo senhor ministro dos Negócios Estrangeiros", Paulo Portas.
 
 Na inauguração do 38.º Congresso da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo
(APAVT), na quinta-feira, Paulo Portas lembrou, entre outros aspectos, que as embaixadas estão
disponíveis para os empresários fazerem eventos, apresentações, e tudo o que possa ajudar a
potenciar a captação de negócios para Portugal.
 
 O ministro garantiu ainda que outra ajuda que pretende dar ao sector do turismo é a agilização do
processo de atribuição de vistos turísticos, tendo para isso já pedido um levantamento aos postos
diplomáticos sobre a forma como estes os atribuem, quantos vistos dão e em quanto tempo.
 
 O Congresso Nacional da APVT, que decorreu de 6 a 9 de Dezembro, em Coimbra, com a presença de
483 participantes, deliberou ainda, em resultado das comunicações apresentadas e debates
produzidos durante as diferentes sessões plenárias, que "a região Centro de Portugal, de uma forma
geral, e Coimbra, em particular, são destinos turísticos que reúnem condições de atractividade que
justificam o aconselhamento dos agentes de viagens aos seus clientes".
 
 Para além disso, ficou patente, segundo a APAVT, que as agências de viagens são fundamentais e
estruturantes na cadeia de valor da distribuição do Turismo" e que os consumidores "têm efectivas
vantagens e garantias acrescidas" em recorrer aos serviços das agências de viagens, em particular das
associadas da APAVT, que contam com o Provedor do Cliente (Vera Jardim).
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O administrador do Grupo Pestana José Theotónio afirmou, este sábado, que a empresa espera
assumir a gestão do Colombo's Resort na ilha de Porto Santo, na Madeira, em Abril de 2014, por três
anos.
 
 17:36 - 08 de Dezembro de 2012 | Por Lusa
 
 À margem do 38.º Congresso Nacional da Associação Portuguesa das Agências de Viagens (APAVT),
em Coimbra, o administrador explicou que o grupo "tem um acordo com a ECS Capital para passar a
fazer a gestão" do resort, embora "o projecto ainda não esteja terminado".
 
 Para já, há "um pré-acordo assinado", disse, acrescentando que "a partir de Abril de 2014, o acordo
torna-se efectivo" e o grupo espera poder começar com a operação do Colombo's Resort, que está por
acabar e parado desde o final de 2008, mediante o pagamento de uma renda.
 
 José Theotónio explicou ainda que, actualmente, o acordo só contempla a parte hoteleira do projecto.
 
 A notícia de que o Grupo Pestana teria chegado a acordo com a empresa gestora de fundos, que
actualmente integra nos seus activos o resort, para ficar com a gestão deste empreendimento turístico
hoteleiro de Porto Santo foi avançada pelo site de notícias de turismo Presstur, na sexta-feira.
 
 O Colombo's Resort integra o Fundo Lazer, Imobiliário e Turismo, criado no final de Dezembro de
2011 pela ECS Capital, uma sociedade gestora de fundos de capital de risco ('private equity'), de
António de Sousa, ex-presidente da Caixa Geral de Depósitos e antigo líder da Associação Portuguesa
de Bancos, e Fernando Esmeraldo, gestor ligado ao sector financeiro.
 
 O empreendimento Colombo's Resort, considerado como o maior investimento privado na ilha do
Porto Santo, no arquipélago da Madeira, avaliado em 120 milhões de euros, foi lançado pela
Sociedade Imobiliária e Turística do Campo de Baixo S. A. (SITCB) em 2004, num terreno vizinho ao
já existente hotel Pestana Porto Santo.
 
 Projectado pelo arquitecto catalão Ricardo Bofill, o empreendimento contemplava a construção de
dois hotéis, um dos quais de luxo cuja exploração estava prevista ser atribuída à Starwood Hotels &
Resorts, que gere a rede Sheraton, cinco núcleos de apartamentos turísticos com 193 unidades, 12
vilas turísticas de luxo, uma área central de animação com piscinas, restaurantes, bares, lojas, spa,
zona de lazer e um casino.
 
 Quatro anos depois de começarem, as obras pararam devido a dificuldades financeiras da Sociedade
Imobiliária e Turística do Campo de Baixo (SITCB), detida maioritariamente pelo Grupo Empresarial
Siram SGPS, criado em 1987, na área da montagem de iluminações decorativas e na organização de
eventos, e cujo portefólio se estendeu também ao turismo e imobiliário.
 
 A SITCB foi entretanto declarada insolvente, com uma dívida de cerca de 100 milhões de euros ao
BCP e Banif e à empresa construtora Casais. Posteriormente, os bancos negociaram com a construtora
e outros pequenos credores e assumiram a dívida, vendendo depois o empreendimento à ECS Capital,
e que integrou o complexo de Porto Santo no fundo de capital de risco FLIT - Fundo Lazer, Imobiliário
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O administrador do Grupo Pestana, José Theotónio, disse este sábado, em Coimbra, que o
cancelamento de reservas para a Madeira devido aos casos de dengue "tem algum significado",
principalmente de turistas alemães.
 
 20:30 - 08 de Dezembro de 2012 | Por Lusa
 
 "Há cancelamento principalmente do mercado alemão, até porque a TUI [operador turístico] fez um
aviso a todos os seus clientes que tinham feito marcações para a Madeira" sobre a doença, disse o
administrador aos jornalistas, à margem do 38.º Congresso Nacional da Associação Portuguesa das
Agências de Viagens (APAVT), em Coimbra.
 
 A mesma fonte disse perceber que o aparecimento da doença "é um problema" e que tem "que se
fazer tudo para o combater e para o eliminar".
 
 Referiu que "os alemães viajam para a Tailândia, para o Brasil e para outros países que têm dengue,
e outros malária, e em versões muitos piores do que a que existe na Madeira, e, que não param de
viajar por causa disso".
 
 José Theotónio defendeu que a forma de comunicar o assunto, é essencial para que não cause
alarmismo.
 
 O Grupo Pestana tem nove hotéis na Madeira.
 
 A 5 de Dezembro, o director-geral da Saúde, na actualização semanal do surto que se realiza na ilha
desde 3 de Outubro, afirmou que quase dois mil casos de febre de dengue foram notificados até 2 de
Dezembro na Madeira.
 
 No comunicado colocado na página na Internet da Direcção-Geral da Saúde, e assinado pelo seu
responsável, Francisco George, lê-se que, no âmbito do processo de monitorização do surto de dengue
na ilha da Madeira, do dia 3 de Outubro até ao dia 2 de Dezembro, "foram, cumulativamente,
notificados 1.993 casos de febre de dengue", na região.
 
 Francisco George adianta, no mesmo, que "não foram registados óbitos", mantendo a DGS as
"recomendações e as medidas implementadas para a prevenção e controlo do surto, com o objectivo
de limitar a transmissão local, bem como evitar a exportação do mosquito vector".
 
 À agência Lusa, o director-geral da Saúde afirmou existirem "indícios que permitem perceber que há
uma desaceleração da actividade do vírus", observando que a inexistência de óbitos é um "indicador
de qualidade".
 
 "Os doentes com critérios de internamento são internados, devidamente tratados e têm alta. Isso é
um indicador de qualidade dos trabalhos de controlo que estão a decorrer", acrescentou Francisco
George.
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"Portugal depende e dependerá nos próximos tempos do mercado europeu. Podemos olhar para a
índia, para a China - como aliás a senhora secretária de Estado [do Turismo] tem falado -, e devemos,
mas a prioridade está e estará na Europa", frisou o responsável durante a sua intervenção no 38.º
Congresso da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), em Coimbra. Um
foco que, em seu entender, deve ser acompanhado de outras estratégias que ajudem, ainda assim, a
diminuir a dependência de Portugal da Europa. "Não estamos cegos, surdos e mudos, e não vamos
ficar parados. A diversificação [de mercados que nos visitam] não é só uma questão de necessidade, é
uma oportunidade", sublinhou Frederico Costa. Perante uma plateia de empresários de vários ramos
ligados ao turismo, o responsável lembrou que há uns anos também se duvidava dos resultados da
aposta forte que se queria fazer no Brasil e que hoje este "é o quinto mercado para Portugal". Ainda
assim, um resultado que não acredita "ser replicável", tendo em conta que na relação com o Brasil
existe a questão da língua ser a mesma, de existirem já muitas ligações aéreas consolidadas, etc.
"Mas há um mundo a crescer. No Brasil fala-se em 50 milhões de pessoas que entraram nesta classe
média que viaja; Na índia entraram 100 milhões", lembrou, fazendo alusão a um dos mercados para
onde, no mês passado, foi organizada uma missão empresarial, à procura de oportunidades. Frederico
Costa falou ainda dos resultados alcançados pelo turismo nacional este ano, afirmando que este é um
setor cujos intervenientes "devem sentir-se orgulhosos". A 4 de dezembro, o responsável já tinha
anunciado que o crescimento da procura externa "salvou" o turismo nacional em 2012, ano marcado
por uma redução de 7,5% na procura interna e pela "desagradável surpresa" da quebra de 10% do
mercado espanhol. O presidente do Turismo de Portugal, que falava numa conferência promovida pela
Associação da Hotelaria de Portugal e pela Vida Imobiliária, destacou que "o ano acaba com uma nota
positiva", devendo apresentar um crescimento semelhante a 2011, graças à procura externa.
Frederico Costa disse que a procura internacional cresceu 5%, "acima de todas as expectativas", já
que a Organização Mundial do Turismo previa um crescimento máximo na ordem dos 3% para a
Europa. "O setor do turismo conseguiu encontrar uma compensação pela perda de dois mercados
fundamentais, o nacional e o espanhol", considerou Frederico Costa na altura, destacando o
crescimento de mercados como o alemão (cerca de 9%), o francês (13%), o brasileiro, o holandês ou
o americano que também "cresceu fortemente". "Vamos ter mais turistas estrangeiros do que alguma
vez tivemos em Portugal", salientou, acrescentando que este acréscimo permitiu compensar a quebra
muito expressiva do mercado ibérico [houve menos 7,5% de turistas portugueses e menos 10% de
espanhóis], que representa 40% da procura de Portugal. TAGS:Agências,
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A Associação de Agências de Viagens e Turismo (APAVT) vai lançar um repto às associações
representativas da oferta turística nacional, e ao Turismo de Portugal, para, em conjunto, público e
privados, ganharmos novos mercados para Portugal e consolidarmos aqueles já existentes, avançou o
presidente da associação, Pedro Costa Ferreira, no encerramento do congresso que decorreu em
Coimbra.
 
 E esquecendo os protagonismos, não pensando em lideranças, sem capelas, acrescentou, sublinhando
que a ideia é fazer o mais possível com o menor recurso a dinheiros públicos.
 
 Temos e aprender a viver sem a muleta do Estado e esse é um dos grandes desafios que se colocam
à sociedade portuguesa, reforçou.
 
 Na sessão final do congresso, onde esteve a Secretaria de Estado do Turismo, Cecília Meireles, e o
presidente da Confederação do Turismo Português (CTP), Francisco Calheiros, e que contou com a
presença de mais de 480 pessoas, a APAVT deixou ainda algumas recomendações.
 
 Recomendou, por exemplo, o total abandono da ideia da implementação das taxas turísticas e que os
decisores políticos ouçam previamente os empresários e as suas associações para tomarem decisões.
 
 Sugeriu ainda que se concretize um pacto de regime em que fiquem implicados todos os stakeholders
do sector para definir estratégias, tornar o destino Portugal competitivo e assegurar a consistência da
imagem do país nos mercados emissores.
 
 *em Coimbra, a convite da APAVT
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O surto de dengue que tem afectado a Madeira já motivou cancelamentos nos hotéis que o grupo
Pestana tem na ilha, indicou hoje um dos administradores.
 
 Há cancelamentos, especialmente do mercado alemão, afirmou José Theotónio aos jornalistas, à
margem do congresso da Associação Portuguesa de Agências de Viagens (APAVT) que termina hoje
em Coimbra, detalhando que estes cancelamentos têm algum significado, mas sem quantificar.
 
 A TUI [operador turístico] fez um aviso a todos os seus clientes que tinham marcado para a Madeira,
um a um, disse ainda o gestor, considerando que tem havido uma clara falta de comunicação das
autoridades.
 
 Os alemães viajam para a Tailândia, Brasil e outros destinos que têm dengue e em versões muito
piores do que a que existe na Madeira, e existem doenças como a Malária que não há na Madeira. E
eles não páram de viajar para esses sítios, frisou, sublinhando que depois de o dengue aparecer, tem
de haver uma boa comunicação, explicando que existe, quais são as consequências, de que maneiras
se combate destas maneiras e que não é o fim do mundo. Não é o dengue hemorrágico, que mata.
 
 Segundo a Direcção-Geral de Saúde, até 2 de Dezembro, foram notificados 1993 casos de febre de
dengue na região. Na semana entre 26 de Novembro e 2 de Dezembro, a última para a qual existem
dados, surgiram 102 novos casos, tendo sido hospitalizados 118 doentes desde o inicio do surto, mas
sem que se tenha registado nenhum óbito.
 
 *em Coimbra, a convite da APAVT
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Os empresários do setor do turismo procuram resistir à crise, apesar dos portugueses estarem a viajar
cada vez menos e com quebras na ordem dos 20%. A Madeira está representada no congresso da
APAVT, que está a decorrer em Coimbra. Declarações de Pedro Costa Ferreira, da APAVT.
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Hoje, 17:04
 
 O provedor de cliente das Agências de Viagens e Turismo disse hoje que as reclamações dos
consumidores deverão cair entre 5 a 6% este ano, para um total de cerca de 600 queixas.
 
 Vera Jardim, que falava no 38.º Congresso da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e
Turismo (APAVT), em Coimbra, disse que, no final deste ano, as queixas vão situar-se ao nível "de
anos normais, que são aqueles em que não existem falências [de agências e operadores turísticos], de
tufões, nuvens, etc".
 
 "O setor fez um caminho de nítida melhoria", afirmou o provedor do cliente da APAVT, acrescentando
que "cerca de seis centenas de queixas é um número pouco significativo face ao total de viagens
vendidas em Portugal".
 
 Até novembro, em concreto, o provedor recebeu 507 reclamações, o que representa uma queda de
9% face ao período homólogo.
 
 Para além de um menor número de reclamações, também os pedidos de informação e de
aconselhamento diminuiu nos primeiros 11 meses do ano, passando de 113 para 68. Segundo fonte
do gabinete de Vera Jardim, citada pela revista oficial da APAVT, esta queda deve-se "a uma melhoria
do nível do conhecimento dos clientes, designadamente pelos esclarecimentos que lhes são prestados
pelas agências de viagens, mas também pela diminuição do número de viagens de lazer provocada
pela atual crise económica".
 
 Nos primeiros 11 meses do ano, as más condições de alojamento e o transporte voltaram a ser a
principal razão das queixas dos turistas, representando 36,7% do total.
 
 Nas reclamações de alojamento incluem-se, essencialmente, queixas sobre as condições das
infraestruturas hoteleiras, mas também questões que tem a ver com o atendimento do pessoal ou da
qualidade e diversidade da alimentação quando esta está incluída na aquisição das estadias.
 
 No que diz respeito às más condições do transporte, em 2012 as queixas sobre as companhias aéreas
cresceram, seja a nível do 'check-in', da qualidade de atendimento das tripulações, seja dos serviços a
bordo, nomeadamente a qualidade ou alegada escassez das refeições a bordo.
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2012-12-07 18:37
 
 O provedor de cliente das Agências de Viagens e Turismo disse esta sexta-feira que as reclamações
dos consumidores deverão cair entre 5% a 6% este ano, para um total de cerca de 600 queixas.
Vera Jardim, que falava no 38.º Congresso da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e
Turismo (APAVT), em Coimbra, disse que, no final deste ano, as queixas vão situar-se ao nível de
anos normais, que são aqueles em que não existem falências [de agências e operadores turísticos], de
tufões, nuvens, etc.
O setor fez um caminho de nítida melhoria, disse o provedor do cliente da APAVT, citado pela Lusa,
acrescentando que cerca de seis centenas de queixas é um número pouco significativo face ao total de
viagens vendidas em Portugal.
Até novembro, em concreto, o provedor recebeu 507 reclamações, o que representa uma queda de
nove por cento face ao mesmo período do ano passado.
Além de um menor número de reclamações, também os pedidos de informação e de aconselhamento
diminuiu nos primeiros 11 meses do ano, passando de 113 para 68.
Segundo fonte do gabinete de Vera Jardim, citada pela revista oficial da APAVT, esta queda deve-se a
uma melhoria do nível do conhecimento dos clientes, designadamente pelos esclarecimentos que lhes
são prestados pelas agências de viagens, mas também pela diminuição do número de viagens de lazer
provocada pela atual crise económica.
Nos primeiros 11 meses do ano, as más condições de alojamento e o transporte voltaram a ser a
principal razão das queixas dos turistas, representando 36,7% do total.
Nas reclamações de alojamento incluem-se, essencialmente, queixas sobre as condições das
infraestruturas hoteleiras, mas também questões que tem a ver com o atendimento do pessoal ou da
qualidade e diversidade da alimentação quando esta está incluída na aquisição das estadias.
No que diz respeito às más condições do transporte, em 2012 as queixas sobre as companhias aéreas
cresceram, seja a nível do check-in , da qualidade de atendimento das tripulações, seja dos serviços a
bordo, nomeadamente a qualidade ou alegada escassez das refeições a bordo.
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 O vice-presidente da TAP, Luiz Gama-Mór, admitiu esta sexta-feira que a companhia aérea só
conseguirá crescer se aumentar a frota para além dos aviões já encomendados.
É evidente que para continuarmos a crescer vamos ter que ter mais aviões, foi por isso que crescemos
nos anos anteriores [com mais aviões a viajar para mais destinos], disse o vice-presidente da
companhia aérea aos jornalistas, à margem do 30.º Congresso da Associação das Agências de Viagens
e Turismo (APAVT), que decorre em Coimbra, citado pela Lusa.
A TAP tem encomendado aparelhos A350, mas Luiz Gama-Mór admite que estes vão ajudar ao
desenvolvimento das rotas de longo curso e que é preciso crescer também nos destinos de curta
distância.
O empresário German Efromovich, dono do grupo Synergy, entregou, também esta sexta-feira, a
única proposta vinculativa para a compra da TAP. O empresário, que adquiriu recentemente a
nacionalidade polaca, admite que o problema da companhia é o elevado investimento necessário para
reforçar a frota.
Caso esta proposta única não sirva os interesses nacionais, o Governo poderá suspender o processo
de privatização, que tinha como objetivo concluir ainda este ano.
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O Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros considera que a "diplomacia económica tem que
estar ao serviço do turismo". Paulo Portas evidenciou, ontem, por ocasião da abertura do 38º
Congresso da APAVT, que decorre em Coimbra até 9 de Dezembro, que a estratégia tem que passar
por "unificar as redes externas: diplomatas, comerciais e a promoção turísticas". O executivo deixou,
ainda, a mensagem aos empresários que "é fundamental que as empresas portuguesas não percam
oportunidades em mercados que lhes são estranhos". Paulo Portas frisou que as portas das
"embaixadas e consulados estão abertas ao serviço da economia portuguesa, para que se realizem
eventos que puxem pelas marcas e na busca de oportunidades de negócio". Em resposta ao apelo da
associação, sobre a agilização de emissão de vistos, o Ministro assegurou que vai fazer esforços para
que se coloque em acção um 'código de melhores práticas', na eficiência da concessão de vistos, junto
das embaixadas e consulados nacionais no exterior, para que as exportações da indústria do turismo
possam aumentar. por Rute Elias, Em Coimbra a convite da APAVT
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"As agências de viagens não vendem caro, vendem é outro tipo de produto". Luiz Mór, vice-presidente
da TAP revela que "88% das vendas na web são das tarifas basic e discount". O executivo, que
interviu no primeiro painel do 38º Congresso da APAVT, a decorrer em Coimbra, sublinhou que "a web
foi um factor de modificação profundo na empresa". O responsável explicou, à plateia de agentes de
viagens, que o posicionamento assumido pela companhia na web "não é porque queremos competir
com os agentes de viagens, mas porque queremos competir com as outras companhias aéreas que
estão neste canal". Para o Luiz Mór tem "que se estar em todos os segmentos". Luiz Mór deixou ainda
um alerta para o facto "que 80% das reservas em Portugal são canceladas, é uma preocupação
nossa". A companhia até Outubro registou um aumento de vendas de 3%, através da internet as
reservas cresceram 37%. por Rute Elias
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A TFV celebra este ano o seu 20 aniversário. Para comemorar a data, a empresa, especializada em
tecnologias de informação, decidiu reunir caricaturas do 'trade', que realizou desde 2004. Ao longo de
8 anos e através de obras de Alexandre Bacala, Cesarina Silva e Rui Duarte, caricaturistas nacionais,
reuniram-se mais de 130 caricaturas, com mais de 500 agentes de viagens caricaturados. A exposição
foi inaugurada ontem, no Vila Galé Coimbra, por ocasião da abertura do 38º Congresso da Associação
Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo, que decorre em Coimbra, até dia 9 de Dezembro. A
secretária de Estado do Turismo, Cecília Meireles presidiu ao momento da inauguração da exposição e
também ela se viu retratada numa caricatura. Os administradores da TFV, sublinham que neste
período agitado da economia nacional, "para melhor ultrapassar este ambiente gerador de tensões e
'depressões emocionais', nada melhor que conseguirmos rir de nós próprios e divertirmo-nos com as
nossas características, defeitos e qualidades". por Rute Elias, Em Coimbra a convite da APAVT
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Diário Económico "Governo e Efromovich criam "comité de sábios" para a TAP" Gérman Efromovich, o
único candidato à privatização da TAP e o Governo acordaram na criação de um comité de
acompanhamento do plano estratégico da empresa. O grupo, que deverá incluir elementos do Estado
português, do futuro acionista e especialistas internacionais, será criado uma vez concluído o processo
de venda que hoje queima mais uma etapa. "Trabalhadores da ANA têm reservado 5% do capital"
"Promoção de Portugal marca o arranque do congresso das agências de viagens" "Supertubos tem
impacto anual de 10 milhões de euros em Peniche" Guilherme Bastos, presidente da Federação
Portuguesa de Surf, não tem dúvidas - a presença de McNamara em Portugal terá benefícios não só
para a Nazaré, mas para toda a modalidade. Quanto ao impacto do surf como elemento potenciador
das cidades do litoral, recorre aos exemplos de Peniche e Ericeira para deixar uma pergunta. "O que
têm de diferentes de tantas outras cidades piscatórias? Só o facto de terem ondas." Público "Governo
toma decisão final sobre proposta de Efromovich para a TAP a 20 de Dezembro" Único candidato à
compra da TAP apresenta hoje oferta definitiva. Parpública terá cinco dias úteis para fazer relatório
sobre ela. Diário de Notícias "Futuro dono da TAP fica dez anos sem poder vender" SOL "Consórcio da
CCR veio para ficar na ANA" Imposições do Governo não afastam grupo de brasileiros, suíços e fundo
de investimento internacional. Mas têm influência no preço. Futuro da TAP e do país também vão
pesar. "Agências de viagens 'sofrem' com portugueses" "Foi um ano positivo para a recepção de
turistas (incoming), o turismo de negócios está em linha com o ano passado e a saída de turistas de
Portugal para o estrangeiro (outgoing) constituiu a área em que se registam as más notícias". É assim
que Pedro Costa Ferreira, presidente da Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo
(APAVT), descreve ao SOL a actividade do sector em 2012. Jornal de Notícias "Paulo Portas ordena
apuramento de vistos" i "Termas querem ser reconhecidas pelo Ministério da Saúde" Para reforçar a
promoção nos mercados interno e externo, a Associação das Termas de Portugal apelou ontem ao
"reconhecimento do termalismo em Portugal" pelo Ministério da Saúde. "Falsa urgência em privatizar
lança dúvidas sobre as operações" As privatizações que o governo tem em marcha, e que vão além do
acordado com a troika, vão baixar apenas 1,9% da dívida publica entre 2011 e 2013, apontou José
Maria Castro Caldas. O professor de Economia não percebe a urgência do governo em avançar com
estes processos como se de um "desígnio nacional" se tratasse, já que de pouco ou nada servirão para
resolver a situação portuguesa a curto prazo, afirmou ontem na conferência "As privatizações não se
discutem?" realizada na Faculdade de Direito de Lisboa. "E se a venda da TAP falhar?" Plano B passa
por novas regras da UE sobre controlo" Governo admite não vender se oferta não for satisfatória. UE
quer abrir a porta ao controlo das transportadoras por grupos não europeus. "Consórcio que desistiu
da ANA fez a segunda oferta mais alta" Os novos proprietários da empresa gestora dos aeroportos têm
de manter as acções por cinco anos, decidiu ontem o governo. Jornal de Negócios "Trabalhadores da
ANA dizem desconhecer o contrato de concessão" "Estar a assumir um passivo deste tamanho é estar
a comprar caro" Termina hoje o prazo para o Synergy Group apresentar a proposta para garantir a
compra da TAP. Dois dias antes, Gérman Efromovich falou com o Negócios numa entrevista telefónica.
O empresário está confiante que será o próximo dono da companhia aérea de bandeira. Sem falar em
valores garantiu que o seu objectivo é investir na empresa para que ela possa crescer e, na sua visão,
essa aposta tem que ser tida em conta na sua oferta. "Governo quer novo modelo em 2014" O
Governo está a ultimar a revisão das Regiões de Turismo e prevê ter um novo modelo de promoção
externa em 2014, adiantou Cecília Meireles, secretária de Estado do Turismo à margem do 38º
Congresso da APAVT. Vida Económica "Turismo em espaço rural conta com normalização de
qualidade" O desenvolvimento do turismo de habitação e turismo no espaço rural faz aumentar as
preocupações dos operadores quanto à oferta de padrões de serviço profissionalizados. O Turismo do
Centro realizou um 'roadshow' que visou dar a conhecer os objectivos de certificação de qualidade
segundo o referencial NP 4494. Nota informativa: O ambitur.pt não se responsabiliza pela informação

Página 94



veiculada nos órgãos de comunicação social que engloba na sua Volta Nacional, constituindo o seu
conteúdo sempre citação de informações.
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De acordo com o Presidente do Turismo de Portugal, Frederico Costa, actualmente não comunicamos
com mercados, comunicamos com pessoas e segmentos. A promoção externa é, pois, uma verdadeira
pesca a linha. Uma intervenção no 38º Congresso da Associação Portuguesa das Agências de Viagens
e Turismo (APAVT) que também tocou os factores oportunidades e diversificação, mas sem ilusões.
 
 Café Portugal; Fotos: Antunes Amor | sexta-feira, 7 de Dezembro de 2012
 
 Para o responsável máximo do Turismo de Portugal o sector não pode cair na ilusão. Portugal
depende e dependerá nos próximos tempos do mercado europeu, prioritário para nós. Isto por muito
que olhemos para a China e para a Índia.
 
 De acordo com Frederico Costa, o caminho óbvio será, contudo, depender menos e diversificar. O
presidente do Turismo de Portugal vê nesta estratégia uma necessidade e oportunidade.
 
 Uma necessidade, porque não podemos criar demasiada dependência a mercados específicos.
 
 Já para exemplificar o factor oportunidade, Frederico Costa, recordou o mercado Brasil. Há uns anos
falámos muito do mercado brasileiro. Hoje, é o quinto mercado emissor para Portugal e estamos a
tirar uma parte importante dos fluxos. Estão a crescer 20% ao ano.
 
 Extrapolando do mercado sul-americano para o asiático, Frederico Costa sublinhou que no Brasil, 50
milhões de cidadãos entraram na classe média nos últimos anos. Na Índia, é um número que se
multiplica por dois. Veja-se aqui a oportunidade.
 
 Para o presidente do Turismo de Portugal o caso brasileiro não é, contudo, replicável. Temos a
proximidade linguística, as boas ligações aéreas e consolidadas.
 
 Ainda na vertente oportunidade, Frederico Costa trouxe à assembleia reunida no congresso da APAVT,
o exemplo da comunicação via. Uma ferramenta que temos de tornar mais eficaz.
 
 Referindo-se à comunicação em destinos já consolidados e potenciais emissores, o responsável
máximo do Turismo de Portugal, referiu que o nossono
 
 Um posicionamento externo que, para Frederico Costa, implica ver a oferta que temos e canalizá-la
para determinados destinos. Um exemplo é o. Estudar quem, no estrangeiro, fala e procura esta
modalidade e apresentar-lhes o nosso mar, a onda da Nazaré, Peniche, etc..
 
 Referindo-se ao passado, o responsável trouxe à sua intervenção o exemplo do Algarve, deixando aos
participantes na sessão uma pergunta: montámos o destino Algarve para o mercado anglo-saxónico.
Como o podemos vender aos alemães?
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Uma indústria do Turismo como parte da solução e não um problema foi a mensagem que Taleb Rifai,
secretário-geral da Organização Mundial de Turismo (OMT), quis deixar aos participantes na abertura
do 38º Congresso da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo. Uma sessão onde o
presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira, pediu a suspensão da promoção interna e deixou um
recado ao Estado: que se comporte como uma pessoa de bem.
 
 Sara Pelicano; Fotos: Antunes Amor | quinta-feira, 6 de Dezembro de 2012
 
 Taleb Rifai referiu alguns números que revelam a importância do turismo para a economia mundial.
Em Dezembro de 2012, o Mundo vai ter mil milhões de turistas, apesar da instabilidade económica.
Um número que irá crescer nos
 
 E o caminho de sucesso passa pela conquista de novos mercados como a China, Rússia, Brasil. Taleb
Rifai considerou que Portugal pode conquistar estes turistas criando pacotes de experiência. Os
viajantes de hoje querem uma experiência única e Portugal tem isso. O país deve articular a história,
torná-la única e vendê-la como um pacote.
 
 A relevância do turismo foi também destacada por David Scowsill, presidente do World Travel and
Tourism Council (WTTC). O turismo em Novembro de 2012 tinha crescido 2,7%. O turismo empregou
seis vezes mais que indústria automóvel e cinco vezes mais que indústria química.
 
 Para Portugal, o responsável do WTTC deixou algumas estratégias de crescimento, tais como evitar
colocar impostos sobre os turistas, olhar para o sector como um criador efectivo de emprego e apostar
em.
 
 Ainda neste primeiro painel sob o tema Turismo - estratégias e políticas, falou a secretária de Estado
do Turismo. Cecília Meireles apelou à união dos diversos actores do sector para o país ganhar escala.
 
 A governante referiu como o grande desafio do próximo ano a reforma no sector do turismo que está
em curso, nomeadamente a reestruturação regional. Não tenho ilusão de que a lei reunirá consensos,
disse, sublinhando que, apesar disso, a lei é para avançar porque tem de mudar alguma coisa e
quando assim é há sempre polémica. Por fim, pediu aos presentes algum esforço para aceitar a lei.
 
 Na sessão de abertura, o presidente da, Pedro Costa Ferreira, alertou para a necessidade de unir
esforços e promover o país, nos diversos mercados emissores, juntos, turismo, cortiça, vinhos,
tecnologia. Para o responsável o tempo é de promover Portugal e, como os recursos são escassos a
sua aplicação deve ser feita onde existe potencial. A APAVT defendeu a prazo a suspensão da
promoção interna porque nos tempos próximos não vamos precisar de convencer os portugueses a
fazer férias em Portugal.
 
 O responsável deixou ainda uma exigência: que, de uma vez por todas, o Estado se comporte como
uma pessoa de bem, pagando a tempo e horas e, deste modo, apenas e simplesmente cumprindo a
directiva comunitária que estabelece medidas de luta contra os atrasos de pagamento nas transacções
comerciais.
 
 Na verdade, já estamos saturados de estabelecer contratos com o Estado em que os atrasos
permitem a facturação de juros de mora para, depois, logo percebermos que, no quadro da relação
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com os vários organismos públicos, esses juros são simplesmente impossíveis de cobrar, sob pena de
imediata quebra de relacionamento, denunciou Pedro Costa Ferreira.
 
 Por seu turno Paulo Portas, ministro dos Negócios Estrangeiros, presente na sessão de abertura do
congresso, alertou para a importância de apostar em novos mercados. Em países da Ásia, da Améria
Latina, se crescermos um bocadinho, é crescer muito, disse. Desafiou os agentes de viagens presentes
a verem onde está crescimento económico e onde está uma classe social emergente. O responsável
deixou ainda um conselho: É preciso vender a marca Portugal a partir do olhar daqueles que
queremos atrair para o nosso o país e não a nossa ideia de Portugal. Vender aos outros o que os
outros querem encontrar em Portugal. Procurem o que nos distingue nesses mercados.
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Programa (2.º dia):
 
 09:00 - Sessão (2): Criação de Valor
 
 Keynote Speaker: Michel De Blust, secretário-Geral ECTAA
 
 Oradores: António de Azevedo, presidente ABAV; Luiz Mór, vice-Presidente TAP Portugal; e John
Pitman, vice-presidente ASTA
 
 10:45 - Sessão (4): Portugal: Viajar Com Valor
 
 Moderador: Michel De Blust, secretário-Geral ECTAA
 
 Oradores: Alberto Regueira, vice-presidente DECO, e Vera Jardim, provedor do Cliente das AVT's
 
 13:00 - Almoço patrocinado pelo Turismo dos Açores
 
 15:00 - Sessão (3): Portugal: Produtos e Mercados
 
 Keynote speaker: Patrick Delaney, diretor-Geral Ovation
 
 Moderador: João Soeiro, administrador Geowinds
 
 Oradores: Carlos Ferreirinha, presidente MCF, e Frederico Costa, presidente TdP
 
 19:00 - Transfer para a Figueira da Foz
 
 Hotel Vila Galé Coimbra.
 
 20:30 - Jantar oferecido pela Travelport
 
 Casino da Figueira da Foz.
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O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Portas, pediu um levantamento às
embaixadas sobre a atribuição de vistos a turistas para que se possam tomar medidas de agilização
do processo, concedendo mais em menos tempo.
 
 "Quero saber nos postos diplomáticos quantos vistos de turismo damos e em quanto tempo os
damos, para perceber a eficiência de posto a posto", disse Paulo Portas durante o seu discurso no 38.º
Congresso da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), que começou
quinta-feira em Coimbra.
 
 No final do levantamento, quando o ministro tiver as conclusões e conseguir perceber porque é que
umas embaixadas concedem vistos em 24 horas e outras numa semana, o Governo conseguirá
"adotar um código de boas práticas".
 
 "Espero que daqui a umas semanas, possa elencar um conjunto de medidas práticas que reduzam a
burocracia (.) para aumentar o número de vistos de turistas", afirmou o ministro.
 
 "Se em certos postos [diplomáticos] conseguimos dar vistos em 24 horas, não há razão para noutros
levarmos uma semana", sublinhou ainda.
 
 O governante diz que esta "é uma ajuda" que pode dar ao setor do turismo, que tem também
implicação na criação de "uma boa imagem" dos estrangeiros que pretendem visitar Portugal.
 
 Perante uma plateia de empresários do setor do turismo, o ministro apelou ainda à união dos agentes
económicos como única forma do país crescer, lembrando que hoje Portugal "não está em condições
de jogar em capelinha".
 
 "Não há AICEP [Agência para o Investimento e comércio Externo de Portugal] para um lado e turismo
para o outro, não há Economia e Negócios Estrangeiros. Não se trata de ninguém substituir ninguém,
trata-se de coordenação. Não somos assim tantos", reforçou o ministro.
 
 O 38.º Congresso da APAVT, sob o tema "Potenciar recursos, Romper bloqueios, Ganhar Mercados",
vai decorrer em Coimbra até sábado.
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Associação das Agências de Viagens e Turismo (APAVT)
 
 O vice-presidente da TAP, Luiz Gama-Mór, admitiu esta sexta-feira que a companhia aérea só
conseguirá crescer se aumentar a frota para além dos aviões já encomendados.
 
 "É evidente que para continuarmos a crescer vamos ter que ter mais aviões, foi por isso que
crescemos nos anos anteriores [com mais aviões a viajar para mais destinos]", disse o vice-presidente
da companhia aérea aos jornalistas, à margem do 30.º Congresso da Associação das Agências de
Viagens e Turismo (APAVT), que decorre em Coimbra.
 
 Foi noticiado esta sexta-feira que Germán Efromovich - que entregou à Parpública (empresa que gere
as participações do Estado e é o único acionista da TAP) a única proposta para a compra da
companhia aérea - que "o grande problema da TAP são os milhares de milhões para renovar a frota".
 
 A TAP tem encomendado aparelhos A350, mas Luiz Gama-Mór admite que estes vão ajudar ao
desenvolvimento das rotas de longo curso e que é preciso crescer também nos destinos de curta
distância.
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BARÓMETRO

O anúncio de que o Congresso da APAVT – Associação 
Portuguesa de Agentes de Viagem e Turismo vai reali-
zar-se no próximo ano na Terceira, é uma óptima notícia 
para os Açores, e distingue também a sua delegada re-
gional, Catarina Cymbron. Cerca de um milhar de pes-
soas vão estar nos Açores a discutir o turismo e a ajudar 
a promover o sector nos Açores, que bem precisa de ser 
devidamente ajudado;

Sandra Moniz deu uma interessante entrevista a este jor-
nal no passado domingo, transmitindo a sua vivência uni-
versitária nos EUA e profi ssional e familiar na Turquia. No 
interessante testemunho que deu ressalvou a importân-
cia desta experiência internacional, onde lhe abriu novos 
horizontes, mas que acima de tudo lhe permitiu valorizar 
os Açores, evidenciando um conjunto de oportunidades 

de desenvolvimento que existem nas nossas ilhas;

O empresário açoriano radicado em Toronto, Carlos 
Botelho poderá dar um grande contributo aos Açores, 
recrutando uma centena de trabalhadores ligados ao 
sector da construção civil no desemprego para irem tra-
balhar para o Canadá. Veio com a mulher, falou com os 
possíveis interessados, defi niu as regras, e desta forma 
contribui para dar trabalho a muita gente desesperada, e 

sem perspectivas de futuro;  

Mas o que é que um árbitro de futebol tem a ver com 
questões de economia, poderão perguntar alguns dos 
nossos leitores? Trata-se antes de mais de uma questão 
de cidadania, onde o cidadão César Andrade foi brutal-
mente agredido por jovens jogadores do Desportivo de 
S. Roque, colectividade que em boa hora decidiu sus-
pender os jogadores Realejo e Hugo Moniz, que estão 
agora sob a esfera disciplinar da AFPD, que deveria apli-

car um castigo exemplar e erradicá-los da prática do desporto, pois são jovens na 
idade mas a brutalidade evidenciada demonstra a sua incapacidade para praticar 
desporto. Não sei se a sua decisão de assinalar um penalty no último minuto foi 
correcta ou não, não vi o jogo nem imagens do mesmo, mas o árbitro é soberano 
nas suas decisões, e a justiça por conta próprias é repugnante, seja em que idade 
for;      

Catarina Cymbron

Sandra Moniz

As guerras políticas que têm sido travadas depois 
da sua saída de vereadora do PS em Vila Franca 
do Campo, não dignifi cam o poder autárquico, o 
Concelho de Vila Franca, nem se coadunam com 
as difi culdades sociais que afectam aquele Con-
celho, independentemente de ter razão ou não. 
Quando as pessoas põem acima de tudo questões 
pessoais em detrimento do próprio trabalho, não 

têm perfi l para abraçar a causa pública. O que se esta a passar na câmara 
de Vila Franca é vergonhoso;    

Tem de facto um problema de comunicação o Sr. 
Primeiro-Ministro. Não anuncia uma medida que 
não venha a seguir desdizer-se em explicações 
que alimentam a confusão e um desgaste políti-
co sem precedentes. Já não se pode ouvir Pedro 
passos Coelho em constantes equívocos. Um de-
sastre de imagem e de competência;   

Nina Pinto

Pedro Passos Coelho

César Andrade

Carlos Botelho
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Para a TAP crescer é preciso aumentar a frota - vice-presidente
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/12/2012

Meio: Destak.pt

URL: http://www.destak.pt/artigo/148055-para-a-tap-crescer-e-preciso-aumentar-a-frota-vice-presidente

/

 
Actualidade
 
 07 | 12 | 2012   13.01H
 
 O vice-presidente da TAP, Luiz Gama-Mór, admitiu hoje que a companhia aérea só conseguirá crescer
se aumentar a frota para além dos aviões já encomendados.
 
 "É evidente que para continuarmos a crescer vamos ter que ter mais aviões, foi por isso que
crescemos nos anos anteriores [com mais aviões a viajar para mais destinos]", disse o vice-presidente
da companhia aérea aos jornalistas, à margem do 30.º Congresso da Associação das Agências de
Viagens e Turismo (APAVT), que decorre em Coimbra.
 
 O Jornal de Negócios noticia hoje que Germán Efromovich - que entregou hoje à Parpública (empresa
que gere as participações do Estado e é o único acionista da TAP) a única proposta para a compra da
companhia aérea - que "o grande problema da TAP são os milhares de milhões para renovar a frota".
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Reclamações dos clientes das agências de viagens diminuem 6% em 2012 - provedor
APAVT
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/12/2012

Meio: Destak.pt

URL: http://www.destak.pt/artigo/148081-reclamacoes-dos-clientes-das-agencias-de-viagens-diminuem-6-em-2012-provedor-apavt

/

 
Actualidade
 
 07 | 12 | 2012   17.21H
 
 O provedor de cliente das Agências de Viagens e Turismo disse hoje que as reclamações dos
consumidores deverão cair entre 5 a 6% este ano, para um total de cerca de 600 queixas.
 
 Vera Jardim, que falava no 38.º Congresso da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e
Turismo (APAVT), em Coimbra, disse que, no final deste ano, as queixas vão situar-se ao nível "de
anos normais, que são aqueles em que não existem falências [de agências e operadores turísticos], de
tufões, nuvens, etc".
 
 "O setor fez um caminho de nítida melhoria", afirmou o provedor do cliente da APAVT, acrescentando
que "cerca de seis centenas de queixas é um número pouco significativo face ao total de viagens
vendidas em Portugal".
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TAP estima que vendas pela internet vão crescer e pesar 30% do total em dois anos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/12/2012

Meio: Destak.pt

URL: http://www.destak.pt/artigo/148060-tap-estima-que-vendas-pela-internet-vao-crescer-e-pesar-30-do-total-em-dois-anos

/

 
Actualidade
 
 07 | 12 | 2012   13.58H
 
 O vice-presidente da TAP, Luíz Gama-Mór, disse hoje acreditar que as vendas da companhia aérea
pela internet vão continuar a crescer, estimando que nos próximos dois anos passem a representar
30% do negócio total da empresa.
 
 Atualmente, a venda direta de bilhetes de avião pela internet da transportadora - que está em
processo de privatização - tem um peso de 14% do global.
 
 No futuro, "vai haver um maior volume de vendas na internet. Ainda temos muitos países em que as
vendas por este canal são baixas e que têm um grande potencial de crescimento", disse o responsável
aos jornalistas, à margem do 30.º Congresso da Associação das Agências de Viagens e Turismo
(APAVT), que decorre em Coimbra.
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Turismo de Portugal diz que foco vai manter-se na Europa mas diversificar é
necessário
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/12/2012

Meio: Destak.pt

URL: http://www.destak.pt/artigo/148101-turismo-de-portugal-diz-que-foco-vai-manter-se-na-europa-mas-diversificar-e-necessario

/

 
Actualidade
 
 07 | 12 | 2012   19.22H
 
 O presidente do Turismo de Portugal, Frederico Costa, disse hoje que o foco estratégico em termos de
promoção vai manter-se na Europa, mas que diversificar a aposta nos mercados é necessário e uma
oportunidade.
 
 "Portugal depende e dependerá nos próximos tempos do mercado europeu. Podemos olhar para a
índia, para a China - como aliás a senhora secretária de Estado [do Turismo] tem falado -, e devemos,
mas a prioridade está e estará na Europa", frisou o responsável durante a sua intervenção no 38.º
Congresso da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), em Coimbra.
 
 Um foco que, em seu entender, deve ser acompanhado de outras estratégias que ajudem, ainda
assim, a diminuir a dependência de Portugal da Europa.
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André Freixo

Paulo Portas, ministro de Es-
tado e dos Negócios Estrangei-
ros, defendeu ontem em Coim-
bra que a «diplomacia e o tu-
rismo devem trabalhar juntos».
O membro do Governo afir-
mou que a «diplomacia é a ac-
tuação da economia por outros
meios» e disse  ser necessário
«unificar as redes externas» de
forma a fazer com que «os di-
plomatas, os empresários e os
comerciais joguem em equipa». 

De forma a fundamentar esta
declaração, proferida na sessão
de abertura do 38.º Congresso
Nacional da Associação Por-
tuguesa das Agências de Via-
gens e Turismo (APAVT), que
decorre sob o lema “Potenciar
recursos, romper bloqueios,
ganhar mercado”, o ministro

considerou que «as embaixa-
das estão obrigadas a deixar as
empresas fazerem as suas ac-
tividades de promoção no seu
espaço», deixando o apelo de
«internacionalização» aos res-
ponsáveis das agências turís-
ticas presentes no auditório da
Reitoria da Universidade.

«É tempo de promover Por-
tugal todos juntos» foi a men-
sagem deixada por Pedro Costa
Ferreira. O presidente da APAVT
lembrou que «os recursos são
escassos e devemos aplicá-los
onde existe potencial» apon-
tando as «relações externas»,
nas quais destacou Macau e
Brasil, como «protagonistas de
um conjunto de acções relevan-
tes» para o crescimento do sec-
tor. Na opinião de Pedro Costa
Ferreira, a TAP  é o «maior par-
ceiro estratégico» das agências

de viagens, pois «sem transporte
aéreo não há turismo». O diri-
gente da APAVT mostrou-se de
acor do com a privatização da
companhia aérea portuguesa
mas evidencou que «o caderno
de encargos é mais importante
que o preço da venda».

Região, Coimbra e UC
destacam oferta turística

«Coesão, competitividade e
cooperação» são, na perspec-
tiva de Pedro Machado, as pa-
lavras-chave para a evolução
do turismo na região Centro.
Para o presidente do Turismo
Centro de Portugal, o país deve
deixar de pensar que é «pe-
queno e periférico» para passar
a ver-se como «central e gran -
de» e esta deverá ser a imagem
a passar para o estrangeiro. 

A João Gabriel Silva, reitor

da UC, coube a tarefa de lem-
brar as valias turísticas, histó-
ricas e patrimoniais da univer-
sidade coimbrã, tais como a Bi-
blioteca Joanina e o Paço das
Escolas. O reitor aproveitou a
oportunidade para solicitar às
agências presentes «ajuda na
demanda» que é a candidatura
da Universidade a património
Mundial de UNESCO.

João Paulo Barbosa de Melo
sublinhou a «enorme capaci-
dade de desenvolvimento co -
mo destino turístico» de Coim-
bra. O presidente do munícipio
de Coimbra enfatizou as histó-
rias universais referindo-se a
Pedro e Inês, à canção própria
da cidade, aos mosteiros e igre-
jas e às tradições. 

O congresso decorre até
amanhã, com sessões de traba-
lho no Hotel Vila Galé. |

“Diplomacia e turismo
devem trabalhar juntos”
Congresso Coimbra recebe o 38.º encontro nacional 
da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo 

FERREIRA SANTOS

Paulo Portas apelou à união sob olhar atento de Barbosa de Melo e Pedro Machado

Mais vistos com
maior rapidez

«É essencial ser mais efi-
caz a dar vistos e rápido»
disse Paulo Portas, lem-
brando o processo de
atribuição de vistos aos
turistas. O ministro lem-
brou a existência de um
«visto gold» dado a quem
invista um milhão de eu-
ros no país, tenha pro-
priedade no valor de
meio milhão de euros e
crie 30 postos de traba-
lho. Pedro Costa Ferreira
disse que é necessário
«agilizar» este processo.
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Notícias num Clique | TAP estima que vendas pela internet vão crescer e pesar 30%
do total em dois anos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/12/2012

Meio:
Diário Digital Castelo Branco

Online

URL: http://www.diariodigitalcastelobranco.pt/detalhe.php?c=12&id=12406

/

 
TAP estima que vendas pela internet vão crescer e pesar 30% do total em dois anos Diario Digital
Castelo Branco/Lusa | 2012-12-07 15:14:00 O vice-presidente da TAP, Luíz Gama-Mór, disse hoje
acreditar que as vendas da companhia aérea pela internet vão continuar a crescer, estimando que nos
próximos dois anos passem a representar 30% do negócio total da empresa. Atualmente, a venda
direta de bilhetes de avião pela internet da transportadora - que está em processo de privatização -
tem um peso de 14% do global. No futuro, "vai haver um maior volume de vendas na internet. Ainda
temos muitos países em que as vendas por este canal são baixas e que têm um grande potencial de
crescimento", disse o responsável aos jornalistas, à margem do 30.º Congresso da Associação das
Agências de Viagens e Turismo (APAVT), que decorre em Coimbra. Partilhar:  voltar
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Para a TAP crescer é preciso aumentar a frota, diz vice-presidente
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/12/2012

Meio: Dinheiro Digital.pt

URL: http://dinheirodigital.sapo.pt/print.asp?id_news=191707

/

 
O vice-presidente da TAP, Luiz Gama-Mór, admitiu hoje que a companhia aérea só conseguirá crescer
se aumentar a frota para além dos aviões já encomendados.
 
 É evidente que para continuarmos a crescer vamos ter que ter mais aviões, foi por isso que
crescemos nos anos anteriores [com mais aviões a viajar para mais destinos], disse o vice-presidente
da companhia aérea aos jornalistas, à margem do 30.º Congresso da Associação das Agências de
Viagens e Turismo (APAVT), que decorre em Coimbra.
 
 O Jornal de Negócios noticia hoje que Germán Efromovich - que entregou hoje à Parpública (empresa
que gere as participações do Estado e é o único acionista da TAP) a única proposta para a compra da
companhia aérea - que o grande problema da TAP são os milhares de milhões para renovar a frota.
 
 Diário Digital / Lusa
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Reclamações dos clientes das agências de viagens diminuem 6% em 2012 - provedor
APAVT
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/12/2012

Meio: Dinheiro Digital.pt

URL: http://dinheirodigital.sapo.pt/print.asp?id_news=191723

/

 
O provedor de cliente das Agências de Viagens e Turismo disse hoje que as reclamações dos
consumidores deverão cair entre 5 a 6% este ano, para um total de cerca de 600 queixas.
 
 Vera Jardim, que falava no 38.º Congresso da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e
Turismo (APAVT), em Coimbra, disse que, no final deste ano, as queixas vão situar-se ao nível de
anos normais, que são aqueles em que não existem falências [de agências e operadores turísticos], de
tufões, nuvens, etc.
 
 O setor fez um caminho de nítida melhoria, afirmou o provedor do cliente da APAVT, acrescentando
que cerca de seis centenas de queixas é um número pouco significativo face ao total de viagens
vendidas em Portugal.
 
 Diário Digital / Lusa
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TAP estima que vendas pela internet vão pesar 30% do total em 2 anos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/12/2012

Meio: Dinheiro Digital.pt

URL: http://dinheirodigital.sapo.pt/print.asp?id_news=191715

/

 
O vice-presidente da TAP, Luíz Gama-Mór, disse hoje acreditar que as vendas da companhia aérea
pela internet vão continuar a crescer, estimando que nos próximos dois anos passem a representar
30% do negócio total da empresa.
 
 Atualmente, a venda direta de bilhetes de avião pela internet da transportadora - que está em
processo de privatização - tem um peso de 14% do global.
 
 No futuro, vai haver um maior volume de vendas na internet. Ainda temos muitos países em que as
vendas por este canal são baixas e que têm um grande potencial de crescimento, disse o responsável
aos jornalistas, à margem do 30.º Congresso da Associação das Agências de Viagens e Turismo
(APAVT), que decorre em Coimbra.
 
 Diário Digital / Lusa
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Turismo de Portugal diz que foco vai manter-se na Europa mas diversificar é
necessário
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/12/2012

Meio: Dinheiro Digital.pt

URL: http://dinheirodigital.sapo.pt/print.asp?id_news=191730

/

 
O presidente do Turismo de Portugal, Frederico Costa, disse hoje que o foco estratégico em termos de
promoção vai manter-se na Europa, mas que diversificar a aposta nos mercados é necessário e uma
oportunidade.
 
 Portugal depende e dependerá nos próximos tempos do mercado europeu. Podemos olhar para a
índia, para a China - como aliás a senhora secretária de Estado [do Turismo] tem falado -, e devemos,
mas a prioridade está e estará na Europa, frisou o responsável durante a sua intervenção no 38.º
Congresso da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), em Coimbra.
 
 Um foco que, em seu entender, deve ser acompanhado de outras estratégias que ajudem, ainda
assim, a diminuir a dependência de Portugal da Europa.
 
 Diário Digital / Lusa
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"Para a TAP crescer é preciso aumentar a frota" de aviões
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/12/2012

Meio: Dinheiro Vivo Online

URL: http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/cieco077458.html?page=0

/

 
07/12/2012 | 15:27 | Dinheiro Vivo
 
 O vice-presidente da TAP, Luiz Gama-Mór, admitiu hoje que a companhia aérea só conseguirá crescer
se aumentar a frota para além dos aviões já encomendados.
 
"É evidente que para continuarmos a crescer vamos ter que ter mais aviões, foi por isso que
crescemos nos anos anteriores [com mais aviões a viajar para mais destinos]", disse o vice-presidente
da companhia aérea aos jornalistas, à margem do 30.º Congresso da Associação das Agências de
Viagens e Turismo (APAVT), que decorre em Coimbra.
O Jornal de Negócios noticia hoje que Germán Efromovich - que entregou hoje à Parpública (empresa
que gere as participações do Estado e é o único acionista da TAP) a única proposta para a compra da
companhia aérea - que "o grande problema da TAP são os milhares de milhões para renovar a frota".
A TAP tem encomendado aparelhos A350, mas Luiz Gama-Mór admite que estes vão ajudar ao
desenvolvimento das rotas de longo curso e que é preciso crescer também nos destinos de curta
distância.
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Portas com Cavaco: Portugal deve ter mais tempo e juros mais baixos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/12/2012

Meio: Dinheiro Vivo Online

URL: http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO077090.html

/

 
06/12/2012 | 19:28 | Dinheiro Vivo
 
 O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros disse hoje que concorda com a posição do
Presidente da República de que Portugal deve beneficiar de algumas das regras negociadas com a
Grécia, como o alargamento do prazo de reembolso.
 
Questionado sobre se concorda com a posição tomada por Cavaco Silva sobre a possibilidade de
Portugal beneficiar das novas regras adotadas para a Grécia pelos parceiros europeus, Paulo Porta
respondeu: "Concordo".
O Presidente da República defendeu na quarta-feira que Portugal deveria ver reduzida a comissão que
paga pelos empréstimos europeus e ter um alargamento do prazo de reembolso, apesar de viver uma
situação muito diferente da Grécia.
Não se referindo em específico a medidas que gostaria de ver estendidas a Portugal, Paulo Portas
disse que "no momento certo" Portugal "deve beneficiar e evidenciar a regra segundo a qual quando
há circunstâncias institucionais semelhantes se aplicam regras semelhantes".
Isto, acrescentou, "na parcela [do acordo com a Grécia] que pode ter aplicação a outros países com
programas de assistência".
"Portanto, o Governo disse isso, o presidente disse isso e eu concordo", sublinhou Paulo Portas, à
margem do 38.º Congresso Nacional da Associação Portuguesa das Agências de Viagem e Turismo
(APAVT), que começou hoje em Coimbra.
Antes, o governante sublinhou que "Portugal não é a Grécia" e que "nenhum país gostaria de estar na
situação em que estão os gregos".
As declarações do Presidente da República na quarta-feira foram feitas no Estoril, concelho de Cascais,
à margem da cerimónia de entrega dos prémios Fernando Namora e Agustina Bessa Luís.
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TAP espera que vendas na internet cresçam até 30% nos próximos dois anos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/12/2012

Meio: Dinheiro Vivo Online

URL: http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/cieco077447.html?page=0

/

 
07/12/2012 | 15:08 | Dinheiro Vivo
 
 O vice-presidente da TAP, Luíz Gama-Mór, disse hoje acreditar que as vendas da companhia aérea
pela internet vão continuar a crescer, estimando que nos próximos dois anos passem a representar
30% do negócio total da empresa.
 
Atualmente, a venda direta de bilhetes de avião pela internet da transportadora - que está em
processo de privatização - tem um peso de 14% do global.   
No futuro, "vai haver um maior volume de vendas na internet. Ainda temos muitos países em que as
vendas por este canal são baixas e que têm um grande potencial de crescimento", disse o responsável
aos jornalistas, à margem do 30.º Congresso da Associação das Agências de Viagens e Turismo
(APAVT), que decorre em Coimbra.
Luíz Gama-Mór exemplicou com o Brasil. "Como entrámos mais tarde [através da internet] neste
mercado, estamos a crescer 90%, já que a penetração da internet é muito baixa ainda", afirmou.
Atualmente, 80% das vendas da TAP, no global dos mercados, é efetuada através das agências de
viagens e 20% através dos canais diretos (internet e telefone). 
Só analisando o mercado português, 70% dos bilhetes de avião da TAP são adquiridos pelas agências
de viagens e 30% pela internet e telefone.  
A utilização de canais diretos pelos consumidores representa, em regra geral, menores custos para as
empresas. No caso da TAP, de acordo com o vice-presidente da companhia, "vender pela internet é
seis vezes mais barato".   
Luíz Gama-Mór disse ainda, durante a sua intervenção no Congresso da APAVT, que "o fenómenos das
'low-cost' [as chamadas companhias aéreas de baixo custo] impulsionam os consumidores para a
internet". Por exemplo, segundo o mesmo, quando a easyjet passou a voar para a Madeira as vendas
da TAP pela internet para o mesmo destino aumentaram.   
O 38.º Congresso da APAVT, sob o tema "Potenciar recursos, Romper bloqueios, Ganhar Mercados",
vai decorrer em Coimbra até sábado.
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Cancelamento de reservas tem "custo enorme" para a TAP | Económico
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/12/2012

Meio: Económico Online

URL: http://economico.sapo.pt/noticias/cancelamento-de-reservas-tem-custo-enorme-para-a-tap_158021.html

/

 
Dírcia Lopes
 
 07/12/12 13:13
 
 O vice-presidente da TAP Portugal, Luís Mór, afirmou esta manhã no 38º congresso da Associação
Portuguesa das Agências de Viagem e Turismo (APAVT) que, hoje, 80% das reservas feitas via
agentes de viagem são canceladas.
 
 Luís Mór explicou que por cada cancelamento a companhia área nacional tem "um custo enorme",
uma vez que por cada uma tem de assumir um custo de 0,34 euros.
 
 Perante este cenário, o vice-presidente da TAP revelou que a empresa está a apostar cada vez mais
nas vendas directas e através da Internet, com estas "a ser seis vezes mais baratas" para os clientes.
 
 Apesar de estar a falar para uma plateia de empresários e gestores de agências de viagens, Luís Mór
não deixou de salientar que as vendas directas estão a aumentar "sem aumentar os custos variáveis",
o que acaba por acontecer nas vendas através dos agentes. A TAP conta com 43 sites diferentes que
funcionam com 23 idiomas e preços diferentes.
 
 Até Outubro a receita de vendas através de agentes de viagens cresceu 3%, enquanto através do
portal da TAP aumentou 37%.
 
 Nos próximos dois anos, o objectivo da empresa liderada por Fernando Pinto é que o peso das vendas
via Internet atinja os 30% face aos actuais 14%.
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Dívida da TAP é "saudável" | Económico
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/12/2012

Meio: Económico Online

URL: http://economico.sapo.pt/noticias/divida-da-tap-e-saudavel_158042.html

/

 
Dírcia Lopes
 
 07/12/12 16:30
 
 O vice-presidente da TAP, Luís Mór, afirmou hoje à margem do 38º congresso da APAVT que a
estrutura de capital da companhia aérea "sempre foi frágil, mas nunca a impediu de crescer".
 
 O vice-presidente da TAP, Luís Mór, afirmou hoje à margem do 38º congresso da APAVT que a
estrutura de capital da companhia aérea "sempre foi frágil, mas nunca a impediu de crescer".
 
 De acordo com Luís Mór, a TAP tem conseguido pagar, por ano, 100 milhões de euros do total em
dívida. O mesmo responsável realçou que "a nossa dívida é saudável porque é produto da compra de
aviões" que acabam por gerar receitas para a companhia.
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Para crescer a TAP "precisa de mais aviões" | Económico
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/12/2012

Meio: Económico Online

URL: http://economico.sapo.pt/noticias/para-crescer-a-tap-precisa-de-mais-avioes_158020.html

/

 
Dírcia Lopes
 
 07/12/12 13:11
 
 Luís Mór, vice-presidente da TAP, assumiu hoje que é necessário engordar a frota para fazer a
companhia crescer.
 
 No dia em que o processo de privatização da TAP é marcado pelo final do prazo de entrega da
proposta pelo único candidato, o vice-presidente da companhia aérea, Luís Mór, assumiu à margem do
38º congresso da APAVT que "precisamos continuar a crescer, logo iremos precisar de mais aviões".
 
 Sem querer se pronunciar sobre a privatização, Luís Mór avançou que a empresa tem um plano
estratégico que "prevê o crescimento".
 
 Para responder a este crescimento a companhia aérea está à espera de receber algumas encomendas
de aviões já efectuadas, como os A350, que apenas resolve o problema dos voos de longo curso.
 
 Por isso, o mesmo responsável admitiu que "precisamos também de aviões para o 'short roll' [médio
curso]".
 
 O dono da única candidata à privatização da TAP, Germán Efromovich já assumiu que o grande
problema da empresa "são os milhares de milhões para renovar a frota".
 
 Luís Mór sublinhou ainda que a empresa poderia avançar para novos destinos ou aumentar as
frequências de voos em mercados como Maputo ou Porto Alegre, mas tudo está dependente de haver
ou não mais aviões.
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Dírcia Lopes
 
 07/12/12 18:51
 
 A procura por parte dos espanhóis pelo destino Portugal está a cair 10%, avançou esta tarde o
presidente do Turismo de Portugal, Frederico Costa, durante o 38º congresso da APAVT no painel
"Portugal: Produto e mercados".
 
 De acordo com Frederico Costa, além de Espanha, o mercado interno está a cair entre 7% a 8%.
Estes dois países representam 40% da procura nacional em termos turísticos. O presidente do Turismo
de Portugal alertou que "não devemos estar demasiado dependentes de um só mercado. É demasiado
perigoso".
 
 O mesmo responsável afirmou que não se deve deixar os mercados tradicionais. Mas defende que é
preciso diversificar os mercados de aposta para que se possa aproveitar as oportunidades de
crescimento. E destacou o Brasil, cujos fluxos de turistas para a Europa estão a aumentar.
 
 O mercado brasileiro já ocupa a quinta posição na emissão de turistas para o País. Ou mesmo a Índia
onde se pode contar com um potencial de 100 milhões de pessoas que entraram para a classe média.
 
 Para captar mais e novos turistas, Frederico Costa afirma que tem de haver "uma revolução" na
promoção de Portugal. A aposta não deve passar por fazer campanhas da marca ou de
posicionamento, mas sim ao nível da actuação: as campanhas devem ser dirigidas às pessoas,
personalizadas realça o mesmo responsável.
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Dírcia Lopes
 
 07/12/12 14:00
 
 Apesar da actual conjuntura económica que se vive em Portugal, o vice-presidente da TAP Portugal,
Luís Mór, garantiu hoje no 38º congresso da APAVT que a empresa "tem conseguido manter-se bem"
face ao país vizinho.
 
 De acordo com o mesmo responsável, "vamos atingir resultados equilibrados este ano".
 
 À margem do congresso, Luís Mór esclareceu que não poderia avançar com o valor das receitas
porque o balanço ainda não está fechado.
 
 No entanto, adiantou que em Novembro a TAP registou "um bom desempenho de tráfego", sendo que
transportou mais 7% de passageiros. Para já, as reservas para Dezembro "estão boas" admitiu o
gestor, que acredita que as contas continuarão a ser penalizadas com os custos ao nível dos
combustíveis.
 
 Perante a crise na Europa, a TAP regista menos vendas em países como Portugal ou Itália, cenário
que está a tentar compensar com o crescimento da procura no Norte da Europa.
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Notícia agenciafinanceira.com
 
 (07/12/12)-(Agência Financeira) O provedor de cliente das Agências de Viagens e Turismo disse esta
sexta-feira que as reclamações dos consumidores deverão cair entre 5% a 6% este ano, para um total
de cerca de 600 queixas.
 
 Vera Jardim, que falava no 38.º Congresso da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e
Turismo (APAVT), em Coimbra, disse que, no final deste ano, as queixas vão situar-se ao nível de
anos normais, que são aqueles em que não existem falências [de agências e operadores turísticos], de
tufões, nuvens, etc.
 
 O setor fez um caminho de nítida melhoria, disse o provedor do cliente da APAVT, citado pela Lusa,
acrescentando que cerca de seis centenas de queixas é um número pouco significativo face ao total de
viagens vendidas em Portugal.
 
 Até novembro, em concreto, o provedor recebeu 507 reclamações, o que representa uma queda de
nove por cento face ao mesmo período do ano passado.
 
 Além de um menor número de reclamações, também os pedidos de informação e de aconselhamento
diminuiu nos primeiros 11 meses do ano, passando de 113 para 68.
 
 Segundo fonte do gabinete de Vera Jardim, citada pela revista oficial da APAVT, esta queda deve-se a
uma melhoria do nível do conhecimento dos clientes, designadamente pelos esclarecimentos que lhes
são prestados pelas agências de viagens, mas também pela diminuição do número de viagens de lazer
provocada pela atual crise económica.
 
 Nos primeiros 11 meses do ano, as más condições de alojamento e o transporte voltaram a ser a
principal razão das queixas dos turistas, representando 36,7% do total.
 
 Nas reclamações de alojamento incluem-se, essencialmente, queixas sobre as condições das
infraestruturas hoteleiras, mas também questões que tem a ver com o atendimento do pessoal ou da
qualidade e diversidade da alimentação quando esta está incluída na aquisição das estadias.
 
 No que diz respeito às más condições do transporte, em 2012 as queixas sobre as companhias aéreas
cresceram, seja a nível do check-in, da qualidade de atendimento das tripulações, seja dos serviços a
bordo, nomeadamente a qualidade ou alegada escassez das refeições a bordo.
 
 Redacção
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Notícia agenciafinanceira.com
 
 (07/12/12)-(Agência Financeira) O vice-presidente da TAP, Luiz Gama-Mór, admitiu esta sexta-feira
que a companhia aérea só conseguirá crescer se aumentar a frota para além dos aviões já
encomendados.
 
 É evidente que para continuarmos a crescer vamos ter que ter mais aviões, foi por isso que
crescemos nos anos anteriores [com mais aviões a viajar para mais destinos], disse o vice-presidente
da companhia aérea aos jornalistas, à margem do 30.º Congresso da Associação das Agências de
Viagens e Turismo (APAVT), que decorre em Coimbra, citado pela Lusa.
 
 A TAP tem encomendado aparelhos A350, mas Luiz Gama-Mór admite que estes vão ajudar ao
desenvolvimento das rotas de longo curso e que é preciso crescer também nos destinos de curta
distância.
 
 O empresário German Efromovich, dono do grupo Synergy, entregou, também esta sexta-feira, a
única proposta vinculativa para a compra da TAP. O empresário, que adquiriu recentemente a
nacionalidade polaca, admite que o problema da companhia é o elevado investimento necessário para
reforçar a frota.
 
 Caso esta proposta única não sirva os interesses nacionais, o Governo poderá suspender o processo
de privatização, que tinha como objetivo concluir ainda este ano.
 
 Redacção
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Em janeiro, o concurso para diplomatas já irá obrigar a estágios em empresas, também turísticas,
avançou o ministro no congresso da APAVT
 
 Conceição Antunes (www.expresso.pt)
 
 19:26Quinta feira, 6 de dezembro de 2012
 
 O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Portas, frisou que "a diplomacia económica vai estar cada
vez mais ao serviço do turismo" na abertura do congresso da Associação Portuguesas das Agências de
Viagens e Turismo (APAVT), que decorre em Coimbra até 8 de dezembro.
 
 "Quero que os diplomatas percebam a linguagem comercial", declarou Paulo Portas, anunciando que
no próximo concurso para embaixadores e diplomatas, a lançar em janeiro, "os que passarem à última
fase, de promover Portugal no exterior, vão ter de estagiar primeiro em empresas, e seguramente do
turismo".
 
 "É a primeira vez que isto sucede em concursos de diplomacia, e tenho a certeza que vai fazer
escola", sustentou o ministro.
 
 Paulo Portas garantiu que irá apurar junto de todas as embaixadas e consulados portugueses no
exterior "quantos vistos turisticos passam e quantos dias demoram, para perceber porque é que uns
funcionam bem e outros mal. Se nums postos dão vistos em 24 horas, não há razão para outros
demorarem uma semana".
 
 Na sua intervenção no congresso da APAVT, o ministro sustentou que o sector público deve funcionar
em articulação com o privado, até porque "não foi o sector privado que arranjou um problema de
dívida ao país".
 
 Ministro defende haver margem de negociação com a
 
 À margem do congresso, e questionado acerca de concordar com a posição do Presidente da
República, no sentido de Portugal dever beneficiar das mesmas condições que a Grécia de negociação
da dívida junto da troika, Portas frisou que "Portugal não é a Grécia, e garanto que nenhum país
gostaria de estar na mesma situação em que os gregos se encontram".
 
 Mas Portas admitiu "na parcela que pode ter aplicação a outros países com programas de assistência"
há alguma margem para negociação "no que nos pode beneficiar e no momento certo".
 
 Neste campo, segundo Paulo Portas, Portugal deve valorizar o princípio segundo o qual "quando há
circunstâncias institucionais semelhantes, devem-se aplicar regras semelhantes".
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Em janeiro, o concurso para diplomatas já irá obrigar a estágios em empresas, também turísticas,
avançou o ministro no congresso da APAVT
 
 Conceição Antunes (www.expresso.pt)
 
 19:26Quinta feira, 6 de dezembro de 2012
 
 O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Portas, frisou que "a diplomacia económica vai estar cada
vez mais ao serviço do turismo" na abertura do congresso da Associação Portuguesas das Agências de
Viagens e Turismo (APAVT), que decorre em Coimbra até 8 de dezembro.
 
 "Quero que os diplomatas percebam a linguagem comercial", declarou Paulo Portas, anunciando que
no próximo concurso para embaixadores e diplomatas, a lançar em janeiro, "os que passarem à última
fase, de promover Portugal no exterior, vão ter de estagiar primeiro em empresas, e seguramente do
turismo".
 
 "É a primeira vez que isto sucede em concursos de diplomacia, e tenho a certeza que vai fazer
escola", sustentou o ministro.
 
 Paulo Portas garantiu que irá apurar junto de todas as embaixadas e consulados portugueses no
exterior "quantos vistos turisticos passam e quantos dias demoram, para perceber porque é que uns
funcionam bem e outros mal. Se nums postos dão vistos em 24 horas, não há razão para outros
demorarem uma semana".
 
 Na sua intervenção no congresso da APAVT, o ministro sustentou que o sector público deve funcionar
em articulação com o privado, até porque "não foi o sector privado que arranjou um problema de
dívida ao país".
 
 Ministro defende haver margem de negociação com a
 
 À margem do congresso, e questionado acerca de concordar com a posição do Presidente da
República, no sentido de Portugal dever beneficiar das mesmas condições que a Grécia de negociação
da dívida junto da troika, Portas frisou que "Portugal não é a Grécia, e garanto que nenhum país
gostaria de estar na mesma situação em que os gregos se encontram".
 
 Mas Portas admitiu "na parcela que pode ter aplicação a outros países com programas de assistência"
há alguma margem para negociação "no que nos pode beneficiar e no momento certo".
 
 Neste campo, segundo Paulo Portas, Portugal deve valorizar o princípio segundo o qual "quando há
circunstâncias institucionais semelhantes, devem-se aplicar regras semelhantes".
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13:01Sexta feira, 7 de dezembro de 2012
 
 Coimbra, 07 dez (Lusa) - O vice-presidente da TAP, Luiz Gama-Mór, admitiu hoje que a companhia
aérea só conseguirá crescer se aumentar a frota para além dos aviões já encomendados.
 
 "É evidente que para continuarmos a crescer vamos ter que ter mais aviões, foi por isso que
crescemos nos anos anteriores [com mais aviões a viajar para mais destinos]", disse o vice-presidente
da companhia aérea aos jornalistas, à margem do 30.º Congresso da Associação das Agências de
Viagens e Turismo (APAVT), que decorre em Coimbra.
 
 O Jornal de Negócios noticia hoje que Germán Efromovich - que entregou hoje à Parpública (empresa
que gere as participações do Estado e é o único acionista da TAP) a única proposta para a compra da
companhia aérea - que "o grande problema da TAP são os milhares de milhões para renovar a frota".
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17:21Sexta feira, 7 de dezembro de 2012
 
 Coimbra, 07 dez (Lusa) - O provedor de cliente das Agências de Viagens e Turismo disse hoje que as
reclamações dos consumidores deverão cair entre 5 a 6% este ano, para um total de cerca de 600
queixas.
 
 Vera Jardim, que falava no 38.º Congresso da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e
Turismo (APAVT), em Coimbra, disse que, no final deste ano, as queixas vão situar-se ao nível "de
anos normais, que são aqueles em que não existem falências [de agências e operadores turísticos], de
tufões, nuvens, etc".
 
 "O setor fez um caminho de nítida melhoria", afirmou o provedor do cliente da APAVT, acrescentando
que "cerca de seis centenas de queixas é um número pouco significativo face ao total de viagens
vendidas em Portugal".
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13:57Sexta feira, 7 de dezembro de 2012
 
 Coimbra, 07 dez (Lusa) - O vice-presidente da TAP, Luíz Gama-Mór, disse hoje acreditar que as
vendas da companhia aérea pela internet vão continuar a crescer, estimando que nos próximos dois
anos passem a representar 30% do negócio total da empresa.
 
 Atualmente, a venda direta de bilhetes de avião pela internet da transportadora - que está em
processo de privatização - tem um peso de 14% do global.
 
 No futuro, "vai haver um maior volume de vendas na internet. Ainda temos muitos países em que as
vendas por este canal são baixas e que têm um grande potencial de crescimento", disse o responsável
aos jornalistas, à margem do 30.º Congresso da Associação das Agências de Viagens e Turismo
(APAVT), que decorre em Coimbra.
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19:21Sexta feira, 7 de dezembro de 2012
 
 Coimbra, 07 dez (Lusa) - O presidente do Turismo de Portugal, Frederico Costa, disse hoje que o foco
estratégico em termos de promoção vai manter-se na Europa, mas que diversificar a aposta nos
mercados é necessário e uma oportunidade.
 
 "Portugal depende e dependerá nos próximos tempos do mercado europeu. Podemos olhar para a
índia, para a China - como aliás a senhora secretária de Estado [do Turismo] tem falado -, e devemos,
mas a prioridade está e estará na Europa", frisou o responsável durante a sua intervenção no 38.º
Congresso da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), em Coimbra.
 
 Um foco que, em seu entender, deve ser acompanhado de outras estratégias que ajudem, ainda
assim, a diminuir a dependência de Portugal da Europa.
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Luiz Gama Mór, que falava à margem do 38º Congresso da APAVT, que decorre em Coimbra, adiantou
que o plano estratégico elaborado pela actual administração da companhia prevê crescimento para os
próximo anos.
 
 Contudo, para sustentar esse crescimento, a companhia precisa de comprar mais aviões de médio
curso. "O nosso índice de utilização dos aviões é elevado e para continuar a crescer precisamos de
mais aviões", acrescentou a mesma fonte.
 
 A TAP tem uma encomenda de A350, aviões de longo curso, mas Gama Mór admite que é no médio
curso que mais precisa de renovação. No entanto, por causa da privatização "não estamos a tomar
nenhuma iniciativa".
 
 Quanto à divida, o vice-presidente da TAP referiu que têm conseguido pagar "100 milhões de divida
todos os anos, o que dificulta agora é a conjuntura económica, os bancos, Portugal".
 
 Mas vai mais longe dizendo que "a nossa dívida é saudável, porque ela é produto da compra dos
aviões que pagam com o seu uso a prestação deles e geram resultado".
 
 O gestor recordou ainda que "o rácio da dívida caiu para a metade e para continuar assim é preciso
crescer". No final de 2011, o passivo da TAP rondava os 1,2 mil milhões de euros.
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O vice-presidente da TAP, Luiz Gama-Mór, admitiu hoje que a companhia aérea só conseguirá crescer
se aumentar a frota para além dos aviões já encomendados. "É evidente que para continuarmos a
crescer vamos ter que ter mais aviões, foi por isso que crescemos nos anos anteriores [com mais
aviões a viajar para mais destinos]", disse o vice-presidente da companhia aérea aos jornalistas, à
margem do 30.º Congresso da Associação das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), que decorre
em Coimbra. O Jornal de Negócios noticia hoje que Germán Efromovich - que entregou hoje à
Parpública (empresa que gere as participações do Estado e é o único acionista da TAP) a única
proposta para a compra da companhia aérea - que "o grande problema da TAP são os milhares de
milhões para renovar a frota". A TAP tem encomendado aparelhos A350, mas Luiz Gama-Mór admite
que estes vão ajudar ao desenvolvimento das rotas de longo curso e que é preciso crescer também
nos destinos de curta distância. *Este artigo foi escrito ao abrigo do novo acordo ortográfico aplicado
pela agência Lusa
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O provedor de cliente das Agências de Viagens e Turismo disse hoje que as reclamações dos
consumidores deverão cair entre 5 a 6% este ano, para um total de cerca de 600 queixas. Vera
Jardim, que falava no 38.º Congresso da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo
(APAVT), em Coimbra, disse que, no final deste ano, as queixas vão situar-se ao nível "de anos
normais, que são aqueles em que não existem falências [de agências e operadores turísticos], de
tufões, nuvens, etc". "O setor fez um caminho de nítida melhoria", afirmou o provedor do cliente da
APAVT, acrescentando que "cerca de seis centenas de queixas é um número pouco significativo face
ao total de viagens vendidas em Portugal". Até novembro, em concreto, o provedor recebeu 507
reclamações, o que representa uma queda de 9% face ao período homólogo. Para além de um menor
número de reclamações, também os pedidos de informação e de aconselhamento diminuiu nos
primeiros 11 meses do ano, passando de 113 para 68. Segundo fonte do gabinete de Vera Jardim,
citada pela revista oficial da APAVT, esta queda deve-se "a uma melhoria do nível do conhecimento
dos clientes, designadamente pelos esclarecimentos que lhes são prestados pelas agências de viagens,
mas também pela diminuição do número de viagens de lazer provocada pela atual crise económica".
Nos primeiros 11 meses do ano, as más condições de alojamento e o transporte voltaram a ser a
principal razão das queixas dos turistas, representando 36,7% do total. Nas reclamações de
alojamento incluem-se, essencialmente, queixas sobre as condições das infraestruturas hoteleiras,
mas também questões que tem a ver com o atendimento do pessoal ou da qualidade e diversidade da
alimentação quando esta está incluída na aquisição das estadias. No que diz respeito às más condições
do transporte, em 2012 as queixas sobre as companhias aéreas cresceram, seja a nível do 'check-in',
da qualidade de atendimento das tripulações, seja dos serviços a bordo, nomeadamente a qualidade
ou alegada escassez das refeições a bordo. *Este artigo foi escrito ao abrigo do novo acordo
ortográfico
 
 

Página 136



A137

TAP estima que vendas pela internet vão crescer e pesar 30% do total em dois anos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/12/2012

Meio: I online

URL: http://www.ionline.pt/dinheiro/tap-estima-vendas-pela-internet-vao-crescer-pesar-30-total-dois-anos

/

 
O vice-presidente da TAP, Luíz Gama-Mór, disse hoje acreditar que as vendas da companhia aérea
pela internet vão continuar a crescer, estimando que nos próximos dois anos passem a representar
30% do negócio total da empresa. Atualmente, a venda direta de bilhetes de avião pela internet da
transportadora - que está em processo de privatização - tem um peso de 14% do global. No futuro,
"vai haver um maior volume de vendas na internet. Ainda temos muitos países em que as vendas por
este canal são baixas e que têm um grande potencial de crescimento", disse o responsável aos
jornalistas, à margem do 30.º Congresso da Associação das Agências de Viagens e Turismo (APAVT),
que decorre em Coimbra. Luíz Gama-Mór exemplicou com o Brasil. "Como entrámos mais tarde
[através da internet] neste mercado, estamos a crescer 90%, já que a penetração da internet é muito
baixa ainda", afirmou. Atualmente, 80% das vendas da TAP, no global dos mercados, é efetuada
através das agências de viagens e 20% através dos canais diretos (internet e telefone). Só analisando
o mercado português, 70% dos bilhetes de avião da TAP são adquiridos pelas agências de viagens e
30% pela internet e telefone. A utilização de canais diretos pelos consumidores representa, em regra
geral, menores custos para as empresas. No caso da TAP, de acordo com o vice-presidente da
companhia, "vender pela internet é seis vezes mais barato". Luíz Gama-Mór disse ainda, durante a sua
intervenção no Congresso da APAVT, que "o fenómenos das 'low-cost' [as chamadas companhias
aéreas de baixo custo] impulsionam os consumidores para a internet". Por exemplo, segundo o
mesmo, quando a easyjet passou a voar para a Madeira as vendas da TAP pela internet para o mesmo
destino aumentaram. O 38.º Congresso da APAVT, sob o tema "Potenciar recursos, Romper bloqueios,
Ganhar Mercados", vai decorrer em Coimbra até sábado. *Este artigo foi escrito ao abrigo do novo
acordo ortográfico
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Turismo de Portugal diz que foco vai manter-se na Europa mas diversificar é
necessário
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O presidente do Turismo de Portugal, Frederico Costa, disse hoje que o foco estratégico em termos de
promoção vai manter-se na Europa, mas que diversificar a aposta nos mercados é necessário e uma
oportunidade. "Portugal depende e dependerá nos próximos tempos do mercado europeu. Podemos
olhar para a índia, para a China - como aliás a senhora secretária de Estado [do Turismo] tem falado -
, e devemos, mas a prioridade está e estará na Europa", frisou o responsável durante a sua
intervenção no 38.º Congresso da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT),
em Coimbra. Um foco que, em seu entender, deve ser acompanhado de outras estratégias que
ajudem, ainda assim, a diminuir a dependência de Portugal da Europa. "Não estamos cegos, surdos e
mudos, e não vamos ficar parados. A diversificação [de mercados que nos visitam] não é só uma
questão de necessidade, é uma oportunidade", sublinhou Frederico Costa. Perante uma plateia de
empresários de vários ramos ligados ao turismo, o responsável lembrou que há uns anos também se
duvidava dos resultados da aposta forte que se queria fazer no Brasil e que hoje este "é o quinto
mercado para Portugal". Ainda assim, um resultado que não acredita "ser replicável", tendo em conta
que na relação com o Brasil existe a questão da língua ser a mesma, de existirem já muitas ligações
aéreas consolidadas, etc. "Mas há um mundo a crescer. No Brasil fala-se em 50 milhões de pessoas
que entraram nesta classe média que viaja; Na índia entraram 100 milhões", lembrou, fazendo alusão
a um dos mercados para onde, no mês passado, foi organizada uma missão empresarial, à procura de
oportunidades. Frederico Costa falou ainda dos resultados alcançados pelo turismo nacional este ano,
afirmando que este é um setor cujos intervenientes "devem sentir-se orgulhosos". A 4 de dezembro, o
responsável já tinha anunciado que o crescimento da procura externa "salvou" o turismo nacional em
2012, ano marcado por uma redução de 7,5% na procura interna e pela "desagradável surpresa" da
quebra de 10% do mercado espanhol. O presidente do Turismo de Portugal, que falava numa
conferência promovida pela Associação da Hotelaria de Portugal e pela Vida Imobiliária, destacou que
"o ano acaba com uma nota positiva", devendo apresentar um crescimento semelhante a 2011, graças
à procura externa. Frederico Costa disse que a procura internacional cresceu 5%, "acima de todas as
expectativas", já que a Organização Mundial do Turismo previa um crescimento máximo na ordem dos
3% para a Europa. "O setor do turismo conseguiu encontrar uma compensação pela perda de dois
mercados fundamentais, o nacional e o espanhol", considerou Frederico Costa na altura, destacando o
crescimento de mercados como o alemão (cerca de 9%), o francês (13%), o brasileiro, o holandês ou
o americano que também "cresceu fortemente". "Vamos ter mais turistas estrangeiros do que alguma
vez tivemos em Portugal", salientou, acrescentando que este acréscimo permitiu compensar a quebra
muito expressiva do mercado ibérico [houve menos 7,5% de turistas portugueses e menos 10% de
espanhóis], que representa 40% da procura de Portugal. *Este artigo foi escrito ao abrigo do novo
acordo ortográfico aplicado pela agência Lusa
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� QUER GOVERNO DA REPÚBLICA A COMUNICAR LÁ FORA A INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES EM VIAJAR PARA A MADEIRA

Estudante sensibiliza
Asecretária regionalConceição Estudante sensibilizouontememCoimbra a sua
homólogadoGovernodaRepúblicaparaumreforçonacional na comunicação lá
foradequenãohá restriçãode viajar para aMadeiradevidoàdengue controlada.

A secretária regional da Cultura, Tu-
rismo e Transportes, conversou ontem
em Coimbra, no primeiro dia do 38º
Congresso da APAVT, com a sua ho-
móloga do Governo da República.
UmaoportunidadeparaConceiçãoEs-
tudante sensibilizar Cecília Meireles
acerca da importância das delegações
doTurismodePortugaleasembaixadas
portuguesasarticularemacçõesnaárea
dacomunicação.Umaquestãoquesu-
blinha terparticular importância «nase-
quência até dos problemas surgidos
com o surto da dengue região». Neste
âmbito, sublinhou que, mais uma vez,
«convergimosno interessedeusarmos
oscanaisdecomunicaçãoparapoder-
mos divulgar a mensagem de que o
surto está no final, que a situação está

controlada, e que não existem restri-
çõesdeviagensparaaMadeira»nosen-
tido de evitar que possam existir mais
cancelamentos. E que, alémdisso, a si-
tuaçãová,normalizando, «dandoaen-
tenderqueestácontroladaequeasau-
toridades estão a tomar as medidas
necessáriasparaqueevitarnovas situa-
ções comoesta».
Noquetocaàspalavrasditasnaaber-

tura do Congresso pelo presidente da
APAVT para que seja suspendida, a
prazo,apromoção internaporque«não
vamosprecisar,nos temposmaispróxi-
mos,deconvencerosportuguesesa fa-
zer férias em Portugal», Conceição Es-
tudante discorda. Recorda que o
mercado interno«representauma fatia
importante do número de dormidas

Conceição Estudante discorda do presidente da APAVT de não fazer promoção interna. Du
ar

te
Go

m
es

geradasemPortugal». E, «emboracons-
cientes da retracção, não podemos
abandonar totalmente o mercado in-
terno».
Poroutro lado,agovernantemostrou

satisfaçãopelaevoluçãonaquestãodos
vistosedoschamadosvistosgold.Uma
questão abordada na sessão de aber-
tura peloministro de Estado e dos Ne-
gócios Estrangeiros, Paulo Portas. «Fi-
nalmente foram resolvidos este ano,
talvezaindanãodamelhor forma,mas,
pelomenos jáexisteumaevoluçãopo-
sitiva, que se deseja maior, porque há
países emergentes, com os quais esta-
mos a estabelecer boas relações co-
merciais,quevinhamaqueixar-sedesta
situação já hámuitos anos».
Emrelaçãoàprimeira sessãodoCon-

gresso, comotemaTurismo:Estratégias
e Políticas, onde estiveram como ora-
dores o presidente do WTTC (The
WorldTravel&TourismCouncil),David
Scowsill, eosecretáriogeraldaOrgani-
zaçãoMundial de Turismo, Taleb Rifai,
referiu que foram abordadas questões
que preocupam o sector do turismo
mundial. Questões que se prendem
comos efeitos da recessão, sobretudo
na Europa, e com os efeitos que isso
provoca nas decisões de compra,
«ainda que se constate que as viagens
são uma opção na vida das pessoas
para continuar».
A ideia generalizada é que «não

abandonandoosnossosmercados tra-
dicionais há que estar atento às novas
economiasmundiais,nomeadamentea
China, a Índia e o Brasil». 1

Paulo Camacho
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Estudante quer Lisboa a informar lá fora Pág. 40
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Paulo Portas quer
vistos mais rápidos
O ministro de Estado e dos

Negócios Estrangeiros, Paulo
Portas, pediuhojeum levanta-
mento às embaixadas sobre a
atribuição de vistos a turistas
paraquesepossamtomarme-
didas de agilização do pro-
cesso, concedendo mais em
menos tempo.
"Quero saber nospostos di-

plomáticos quantos vistos de
turismo damos e em quanto
tempo os damos, para perce-
ber a eficiência de posto a
posto", disse Paulo Portas du-
rante o seu discurso no 38.º
Congresso da Associação Por-
tuguesa das Agências de Via-
gens e Turismo (APAVT), que
começouhoje emCoimbra.
No final do levantamento,

quandooministro tiverascon-
clusões e conseguir perceber
porque é que umas embaixa-
das concedem vistos em 24
horaseoutrasnumasemana,o
Governo conseguirá "adotar
um código de boas práticas".
"Espero que daqui a umas

semanas, possa elencar um
conjunto de medidas práticas
que reduzam a burocracia (...)

para aumentar o número de
vistos de turistas", afirmou o
ministro.
"Se emcertos postos [diplo-

máticos] conseguimos dar vis-
tos em 24 horas, não há razão
paranoutros levarmosumase-
mana", sublinhou ainda.
O governante diz que esta

"éumaajuda"quepodedarao
setordoturismo,que temtam-
bém implicação na criaçãode
"umaboa imagem"dosestran-
geiros que pretendem visitar
Portugal. Perante uma plateia
deempresáriosdosetordo tu-
rismo,oministroapelouainda
à uniãodos agentes económi-
cos comoúnica forma dopaís
crescer, lembrando que hoje
Portugal "não está em condi-
ções de jogar em capelinha".
"NãoháAICEP [Agênciapara

o InvestimentoecomércioEx-
terno de Portugal] para um
lado e turismo para o outro,
não há Economia e Negócios
Estrangeiros. Não se trata de
ninguém substituir ninguém,
trata-se de coordenação. Não
somos assim tantos", reforçou
oministro.1

� MINISTRO QUER SABER O QUE SE PASSA
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Estudante sensibiliza
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URL: http://impresso.jornaldamadeira.pt/noticia.php?Seccao=14&id=232665&sdata=2012-12-07

/

 
PUBLICADO NA EDIÇÃO IMPRESSA | Sexta-Feira, 7 de Dezembro de 2012 | Por
 
 A secretária regional da Cultura, Turismo e Transportes, conversou ontem em Coimbra, no primeiro
dia do 38º Congresso da APAVT, com a sua homóloga do Governo da República. Uma oportunidade
para Conceição Estudante sensibilizar Cecília Meireles acerca da importância das delegações do
Turismo de Portugal e as embaixadas portuguesas articularem acções na área da comunicação. Uma
questão que sublinha ter particular importância na sequência até dos problemas surgidos com o surto
da dengue região. Neste âmbito, sublinhou que, mais uma vez, convergimos no interesse de usarmos
os canais de comunicação para podermos divulgar a mensagem de que o surto está no final, que a
situação está controlada, e que não existem restrições de viagens para a Madeira no sentido de evitar
que possam existir mais cancelamentos. E que, além disso, a situação vá, normalizando, dando a
entender que está controlada e que as autoridades estão a tomar as medidas necessárias para que
evitar novas situações como esta.
 
 No que toca às palavras ditas na abertura do Congresso pelo presidente da APAVT para que seja
suspendida, a prazo, a promoção interna porque não vamos precisar, nos tempos mais próximos, de
convencer os portugueses a fazer férias em Portugal, Conceição Estudante discorda. Recorda que o
mercado interno representa uma fatia importante do número de dormidas geradas em Portugal. E,
embora conscientes da retracção, não podemos abandonar totalmente o mercado interno.
 
 Por outro lado, a governante mostrou satisfação pela evolução na questão dos vistos e dos chamados
vistos gold. Uma questão abordada na sessão de abertura pelo ministro de Estado e dos Negócios
Estrangeiros, Paulo Portas. Finalmente foram resolvidos este ano, talvez ainda não da melhor forma,
mas, pelo menos já existe uma evolução positiva, que se deseja maior, porque há países emergentes,
com os quais estamos a estabelecer boas relações comerciais, que vinham a queixar-se desta situação
já há muitos anos.
 
 Em relação à primeira sessão do Congresso, com o tema Turismo: Estratégias e Políticas, onde
estiveram como oradores o presidente do WTTC (The World Travel & Tourism Council), David Scowsill,
e o secretário geral da Organização Mundial de Turismo, Taleb Rifai, referiu que foram abordadas
questões que preocupam o sector do turismo mundial. Questões que se prendem com os efeitos da
recessão, sobretudo na Europa, e com os efeitos que isso provoca nas decisões de compra, ainda que
se constate que as viagens são uma opção na vida das pessoas para continuar.
 
 A ideia generalizada é que não abandonando os nossos mercados tradicionais há que estar atento às
novas economias mundiais, nomeadamente a China, a Índia e o Brasil.
 
Paulo Alexandre Camacho
 
 

Página 142



A143

TAP estima que vendas pela internet vão crescer e pesar 30% do total em dois anos
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Artigo | Sex, 07/12/2012 - 14:10
 
 O vice-presidente da TAP, Luíz Gama-Mór, disse hoje acreditar que as vendas da companhia aérea
pela internet vão continuar a crescer, estimando que nos próximos dois anos passem a representar
30% do negócio total da empresa.
 
 Atualmente, a venda direta de bilhetes de avião pela internet da transportadora - que está em
processo de privatização - tem um peso de 14% do global.
 
 No futuro, "vai haver um maior volume de vendas na internet. Ainda temos muitos países em que as
vendas por este canal são baixas e que têm um grande potencial de crescimento", disse o responsável
aos jornalistas, à margem do 30.º Congresso da Associação das Agências de Viagens e Turismo
(APAVT), que decorre em Coimbra.
 
 Luíz Gama-Mór exemplicou com o Brasil. "Como entrámos mais tarde [através da internet] neste
mercado, estamos a crescer 90%, já que a penetração da internet é muito baixa ainda", afirmou.
 
 Atualmente, 80% das vendas da TAP, no global dos mercados, é efetuada através das agências de
viagens e 20% através dos canais diretos (internet e telefone).
 
 Só analisando o mercado português, 70% dos bilhetes de avião da TAP são adquiridos pelas agências
de viagens e 30% pela internet e telefone.
 
 A utilização de canais diretos pelos consumidores representa, em regra geral, menores custos para as
empresas. No caso da TAP, de acordo com o vice-presidente da companhia, "vender pela internet é
seis vezes mais barato".
 
 Luíz Gama-Mór disse ainda, durante a sua intervenção no Congresso da APAVT, que "o fenómenos
das 'low-cost' [as chamadas companhias aéreas de baixo custo] impulsionam os consumidores para a
internet". Por exemplo, segundo o mesmo, quando a easyjet passou a voar para a Madeira as vendas
da TAP pela internet para o mesmo destino aumentaram.
 
 O 38.º Congresso da APAVT, sob o tema "Potenciar recursos, Romper bloqueios, Ganhar Mercados",
vai decorrer em Coimbra até sábado.
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Luiz Gama Mór: "A dívida da TAP é saudável, porque é fruto da compra de aviões" -
Aviação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/12/2012

Meio: Jornal de Negócios Online

URL:
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/transportes/aviacao/detalhe/luiz_gama_mor_a_divida_da_tap_e_saudavel_porque_e_fruto_d

a_compra_de_avioes.html
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Luiz Gama Mór: "A dívida da TAP é saudável, porque é fruto da compra de aviões" O vice-presidente
da TAP, Luiz Gama Mór, defende que a actual dívida da TAP "é saudável, porque é fruto da compra de
aviões" e apesar da "estrutura frágil de capitais" a companhia sempre conseguiu crescer. Luiz Gama
Mór, que falava à margem do 38º Congresso da APAVT, que decorre em Coimbra, adiantou que o
plano estratégico elaborado pela actual administração da companhia prevê crescimento para os
próximo anos. Contudo, para sustentar esse crescimento, a companhia precisa de comprar mais
aviões de médio curso. "O nosso índice de utilização dos aviões é elevado e para continuar a crescer
precisamos de mais aviões", acrescentou a mesma fonte. A TAP tem uma encomenda de A350, aviões
de longo curso, mas Gama Mór admite que é no médio curso que mais precisa de renovação. No
entanto, por causa da privatização "não estamos a tomar nenhuma iniciativa". Quanto à divida, o vice-
presidente da TAP referiu que têm conseguido pagar "100 milhões de divida todos os anos, o que
dificulta agora é a conjuntura económica, os bancos, Portugal". Mas vai mais longe dizendo que "a
nossa dívida é saudável, porque ela é produto da compra dos aviões que pagam com o seu uso a
prestação deles e geram resultado". O gestor recordou ainda que "o rácio da dívida caiu para a
metade e para continuar assim é preciso crescer". No final de 2011, o passivo da TAP rondava os 1,2
mil milhões de euros.
 
 07 Dezembro 2012, 14:31 por Ana Torres Pereira |
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Negócios Estrangeiros quer agilizar atribuição de vistos para captar turistas -
Empresas
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Assinatura digital. Negócios Primeiro Esta notícia é exclusiva e reservada a assinantes Congresso da
APAVT Negócios Estrangeiros quer agilizar atribuição de vistos para captar turistas Governo faz
levantamento da forma de funcionamento da atribuição dos vistos, que espera concluir em breve O
sector do turismo há muito que pede a agilização da atribuição dos vistos para captar turistas de
outros países. O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros foi esta quinta-feira ao 38º ...
 
 06 Dezembro 2012, 23:30 por Ana Torres Pereira |
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TAP prevê que vendas na Internet chegue aos 30% dentro de dois anos - Tecnologias
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TAP prevê que vendas na Internet chegue aos 30% dentro de dois anos A TAP prevê que as vendas
realizadas através da Internet pesem 30% da facturação no prazo de cerca de dois anos, avançou Luiz
Gama Mór, vice-presidente da companhia, à margem do 38º Congresso a APAVT. Luiz Gama Mór,
durante o 38º Congresso das Agências de Viagens, que a tendência crescente de utilização da Internet
tem conduzido ao aumento das venda directas. Em termos globais, as vendas directas já pesam 20%
das receitas da TAP. Apesar do crescimento deste canal directo, o gestor, perante uma plateia cheia
de agentes de viagens, recordou que "de todas as tarifas da internet 88% é em basic e discount (ou
seja preços mais baratas), vendo menos nas tarifas mais caras". A tarifa media da TAP na Internet
ronda os 150 euros, enquanto off line chega aos 200 euros. Mas, em termos de custos para a
transportadora aérea, a "venda da internet é seis vezes mais barata do que via agência de viagens".
crie um alerta para receber por e-mail as notícias
 
 07 Dezembro 2012, 14:40 por Ana Torres Pereira |
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Coimbra recebe o 38º Congresso Nacional da Associação Portuguesa das Agências de
Viagens e Turismo
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/

 
A partir de 06 de Dezembro em Coimbra, irá decorrer o 38º Congresso Nacional das Agências de
Viagens e Turismo.
 
 O tema deste congresso será "Turismo - Potenciar Recursos, Romper Bloqueios, Ganhar Mercado".
 
 Pelo segundo ano consecutivo, o centro de Portugal é o destino escolhido pela direcção da APAVT
para realizar o seu congresso. Após Viseu em 2011, Coimbra é a cidade que acolhe o principal fórum
de debate turístico realizado em Portugal.
 
 O encontro conta a participação de importantes actores internacionais como é o caso de Taleb Rifai,
secretário-geral da Organização Mundial do Turismo (OMT), David Scowsill, presidente do Conselho
Mundial das Viagens e Turismo (WTTC) e Michel de Blust, secretário-geral da Confederação Europeia
das Associações de Agências de Viagens e Operadores Turísticos (ECTAA), entre outros decisores
nacionais e estrangeiros.
 
 Neste congresso irá haver várias actividades entres as quais, sessões de esclarecimento e debate,
workshops, além de alguns momentos de lazer onde os participantes abordarão várias temáticas, que
visem potenciar o turismo nacional.
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Bilhetes TAP estima que vendas pela internet vão crescer e pesar 30% do total em
dois anos Mais Lidas Mais Recentes
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O vice-presidente da TAP, Luíz Gama-Mór, disse esta sexta-feira acreditar que as vendas da
companhia aérea pela internet vão continuar a crescer, estimando que nos próximos dois anos passem
a representar 30% do negócio total da empresa.
 
 14:21 - 07 de Dezembro de 2012 | Por Lusa
 
 Actualmente, a venda directa de bilhetes de avião pela internet da transportadora - que está em
processo de privatização - tem um peso de 14% do global.
 
 No futuro, "vai haver um maior volume de vendas na internet. Ainda temos muitos países em que as
vendas por este canal são baixas e que têm um grande potencial de crescimento", disse o responsável
aos jornalistas, à margem do 30.º Congresso da Associação das Agências de Viagens e Turismo
(APAVT), que decorre em Coimbra.
 
 Luíz Gama-Mór exemplificou com o Brasil. "Como entrámos mais tarde [através da internet] neste
mercado, estamos a crescer 90%, já que a penetração da internet é muito baixa ainda", afirmou.
 
 Actualmente, 80% das vendas da TAP, no global dos mercados, é efectuada através das agências de
viagens e 20% através dos canais directos (internet e telefone).
 
 Só analisando o mercado português, 70% dos bilhetes de avião da TAP são adquiridos pelas agências
de viagens e 30% pela internet e telefone.
 
 A utilização de canais directos pelos consumidores representa, em regra geral, menores custos para
as empresas. No caso da TAP, de acordo com o vice-presidente da companhia, "vender pela internet é
seis vezes mais barato".
 
 Luíz Gama-Mór disse ainda, durante a sua intervenção no Congresso da APAVT, que "o fenómenos
das low-cost [as chamadas companhias aéreas de baixo custo] impulsionam os consumidores para a
internet". Por exemplo, segundo o mesmo, quando a Easyjet passou a voar para a Madeira as vendas
da TAP pela internet para o mesmo destino aumentaram.
 
 O 38.º Congresso da APAVT, sob o tema 'Potenciar recursos, Romper bloqueios, Ganhar Mercados',
vai decorrer em Coimbra até sábado.
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O vice-presidente da TAP, Luiz Gama-Mór, admitiu esta sexta-feira que a companhia aérea só
conseguirá crescer se aumentar a frota para além dos aviões já encomendados.
 
 13:13 - 07 de Dezembro de 2012 | Por Lusa
 
 "É evidente que para continuarmos a crescer vamos ter que ter mais aviões, foi por isso que
crescemos nos anos anteriores [com mais aviões a viajar para mais destinos]", disse o vice-presidente
da companhia aérea aos jornalistas, à margem do 30.º Congresso da Associação das Agências de
Viagens e Turismo (APAVT), que decorre em Coimbra.
 
 O Jornal de Negócios noticia hoje que Germán Efromovich - que entregou hoje à Parpública (empresa
que gere as participações do Estado e é o único accionista da TAP) a única proposta para a compra da
companhia aérea - que "o grande problema da TAP são os milhares de milhões para renovar a frota".
 
 A TAP tem encomendado aparelhos A350, mas Luiz Gama-Mór admite que estes vão ajudar ao
desenvolvimento das rotas de longo curso e que é preciso crescer também nos destinos de curta
distância.
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07/12/12, 17:42
 
 OJE/Lusa
 
 O provedor do cliente das Agências de Viagens e Turismo avançou hoje que as reclamações dos
consumidores deverão cair entre 5% e 6% este ano, para um total de cerca de 600 queixas.
 
 Vera Jardim, que falava no 38.º Congresso da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e
Turismo (APAVT), em Coimbra, disse que, no final deste ano, as queixas vão situar-se ao nível "de
anos normais, que são aqueles em que não existem falências, tufões, nuvens, etc".
 
 "O setor fez um caminho de nítida melhoria", defendeu o provedor do cliente da APAVT,
acrescentando que "cerca de seis centenas de queixas é um número pouco significativo face ao total
de viagens vendidas em Portugal".
 
 Até novembro, o provedor recebeu 507 reclamações, valor que representa uma queda de 9% face ao
período homólogo.
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 O vice-presidente da TAP, Luíz Gama-Mór, disse hoje acreditar que as vendas da companhia aérea
pela Internet vão continuar a crescer, estimando que nos próximos dois anos passem a representar
30% do negócio total da empresa.
 
 Atualmente, a venda direta de bilhetes de avião pela Internet da transportadora - que está em
processo de privatização - tem um peso de 14% do global.
 
 No futuro, "vai haver um maior volume de vendas na Internet. Ainda temos muitos países em que as
vendas por este canal são baixas e que têm um grande potencial de crescimento", disse o responsável
aos jornalistas, à margem do 30.º Congresso da Associação das Agências de Viagens e Turismo
(APAVT), que decorre em Coimbra.
 
 Luíz Gama-Mór disse ainda, durante a sua intervenção no Congresso da APAVT, que "o fenómenos
das low-cost impulsionam os consumidores para a Internet". Por exemplo, segundo o mesmo, quando
a easyJet passou a voar para a Madeira as vendas da TAP pela Internet para o mesmo destino
aumentaram.
 
 O 38.º Congresso da APAVT, sob o tema "Potenciar recursos, Romper bloqueios, Ganhar Mercados",
decorre em Coimbra até amanhã.
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07-12-2012 Noticias
 
 O 38º Congresso Nacional da APAVT começou ontem em Coimbra, sob o lema "Potenciar Recursos,
Romper Bloqueios, Ganhar Mercado".
 A sessão solene de abertura, que se realizou no Auditório da Reitoria da Universidade de Coimbra, foi
presidida pelo ministro Paulo Portas, ladeado pelo Magnífico Reitor da Universidade, Pedro Costa
Ferreira, presidente da APAVT, Talef Rifai, secretário-geral da OMT, que recebeu a Medalha de Mérito
Turístico da APAVT - Grau Ouro, David Scowsill, presidente da WTTC, e ainda pelo presidente da C.M.
de Coimbra.
 Na sua intervenção, Pedro Costa Ferreira, aproveitando a presença de Paulo Portas disse que não
podia perder a oportunidade para lembrar o quanto urge agilizar os procedimentos de emissão de
vistos, mormente nos mercados emergentes, por forma a facilitar a vinda de turistas que, nestes
mercados, crescentemente nos procuram .
 Ao fazer um balanço rápido sobre o que foi o seu primeiro ano de mandato à frente da APAVT, Costa
Ferreira destacou, entre outros, a finalização das negociações com as companhias aéreas sobre
pagamentos ao BSP e exigiu que o Estado se passe a comportar como uma pessoa de bem, pagando a
tempo e horas e, deste modo, apenas e simplesmente cumprindo a directiva comunitária que
estabelece medidas de luta contra os atrasos de pagamento nas transacções comerciais .
 O presidente da APAVT salientando que a associação e seus membros já estão saturados de
estabelecer contractos com o Estado em que os atrasos permitem a facturação de juros de mora para
depois logo percebermos que, no quadro da relação com os vários organismos públicos, esses juros
são simplesmente impossíveis de cobrar, sob pena de imediata quebra de relacionamento .
 Por sua vez, o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Portas, referiu que tinha pedido
hoje um levantamento às embaixadas e consulados sobre a atribuição de vistos a turistas para que se
possam tomar medidas de agilização do processo, concedendo mais em menos tempo.
 Trata-se, segundo ele, de saber junto das embaixadas e consulados quantos vistos de turismo e em
quanto tempo são dados para perceber a eficiência dos mesmos .
 Assim, no final do levantamento, quando o ministro tiver as conclusões e se conseguir perceber
porque é que umas embaixadas concedem vistos em 24 horas e outras numa semana, o Governo
conseguirá adoptar um código de boas práticas .
 Paulo Porta referiu que dentro de algumas semanas espera poder elencar diversas medidas tendentes
a reduzir a burocracia existente e assim aumentar o número de vistos de turistas.
 O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros afirmou que esta decisão pode ser considerada uma
ajuda ao sector do Turismo e que tem ainda a intenção de criar uma boa imagem dos estrangeiros que
pretendem visitar o nosso País.
 A terminar a sua intervenção na sessão solene de abertura do 38.º Congresso da APAVT  que decorre
em Coimbra até sábado, Paulo Portas pediu a união dos agentes económicos como única forma de
Portugal crescer.
 - Não há AICEP para um lado e turismo para o outro, não há Economia e Negócios Estrangeiros. Não
se trata de ninguém substituir ninguém, trata-se de coordenação pois não somos assim tantos.
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06-12-2012 Noticias
 
  
  
 POTENCIAR RECURSOS, ROMPER BLOQUEIOS, GANHAR MERCADO
  
 Coimbra, 6 a 9 de Dezembro de 2012
  
 Quinta | 6 Dez
 15h00 - Transferes de Faro, Lisboa e Porto para Coimbra
 14h15 - Transferes do Hotel Vila Galé, para o Auditório da Reitoria
 15h00 - Sessão Oficial de Abertura - Auditório da Reitoria
 16h30 - Sessão (1): TURISMO | ESTRATÉGIAS E POLÍTICAS - Auditório da Reitoria
 As estratégias e políticas que se impõem com vista ao desenvolvimento do Turismo em Portugal,
 nos domínios do produto, promoção e distribuição, em contexto de crescente concorrência.
 Oradores :
 Cecília Meireles - Secretária de Estado do Turismo
 David Scowsill - Presidente do WTTC
 Taleb Rifai - Secretário Geral da OMT
 15h00 - Transferes do Auditório da Reitoria para o Hotel Vila Galé Coimbra
 20h30 - Jantar de Boas vindas patrocinado pela Câmara Municipal de Coimbra no Hotel Vila Galé
 Sexta | 7 Dez
 09h00 - Sessão (2): CRIAÇàO DE VALOR
 O renovado papel dos Agentes de Viagens na criação de valor na cadeia da distribuição turística.
 Key-Note Speaker :
 Michel de Blust - Secretário Geral da ECTAA
 Oradores:
 António Azevedo - Presidente da ABAV
 John Pittman - Vice President, Industry and Consumer Affairs, Research | ASTA
 Luíz Mór - Vice-Presidente da TAP Portugal
 10h30 - Coffee-Break
 10h45 - Sessão (3): PORTUGAL | VIAJAR COM VALOR
 Moderador :
 Michel de Blust- Secretário Geral da ECTAA
 Oradores :
 Alberto Regueira - Vice Presidente da DECO
 Vera Jardim - Provedor do Cliente
 13h00 - Almoço patrocinado pelo Turismo dos Açores no Hotel Vila Galé
 15h00 - Sessão (4): PORTUGAL | PRODUTO E MERCADOS
 Onde e o que vender. Mercados tradicionais VS novos mercados. Eficácia de acção e investimento.
 Key-Note Speaker :
 Patrick M. Delaney - Vice Presidente Industry Relations MCI HQ
 Moderador :
 João Soeiro - Administrador da GeoWinds
 Oradores :
 Carlos Ferreirinha - Presidente da MCF
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 Frederico Costa - Presidente do Turismo de Portugal
 16h30 - Coffee-Break
 18h00 - Fim de sessão
        - Transferes do Hotel Vila Galé Coimbra para o local do jantar
 20h30 - Jantar patrocinado pela Travelport no Casino da Figueira da Foz
        - Transferes de regresso aos hotéis
 Sábado | 8 Dez
 09h00 - Sessão (5): PORTUGAL | OS DESAFIOS DO CRESCIMENTO
 Agenda para o Crescimento do Turismo - Medidas imediatas
 Moderador : Vasconcellos e Sá - Presidente da Vasconcellos e Sá Associados
 Oradores:
 Jorge Francisco Sá Nogueira - Administrador PortugalRes
 José Theotónio - Administrador Grupo Pestana
 Raúl Martins - Administrador Grupo Altis Hotels
 11h15 - Sessão (6) Workshops * - Em simultâneo, reuniões alargadas dos Capítulos de:
 - Distribuição
 - Operação Turística
 - Incoming e DMC's
 - Cruzeiros
 13h00 - Almoço patrocinado pelo Turismo de Macau no Hotel Vila Galé
 15h00 - Sessão (7): PORTUGAL | REORGANIZAÇàO TURÍSTICA
 Key-Note Speaker
 Pedro Machado - Presidente da Turismo Centro de Portugal
 Oradores:
 Duarte Correia - Administrador da TUI Portugal
 Fernando Seara - Presidente da Câmara Municipal de Sintra
 Tiago Franco - Diretor Geral da IPSIS
 18h00 - Sessão Oficial de Encerramento
 19h00 - Transferes do Hotel Vila Galé Coimbra para o local do jantar
 20h00 - Jantar de Encerramento patrocinado pela TAP Portugal na Adega Campo Largo, catering chef
Víctor Sobral
 15h00 - Transferes de regresso aos hotéis
 Domingo | 9 Dez
 Pequeno Almoço (último serviço do congresso)
 Check-out
 Transferes de Coimbra para Faro, Lisboa e Porto
 * exlusivo para Agentes de Viagens
  
 PROGRAMA DE ACOMPANHANTES
 Quinta | 6 Dez
 - Transferes de Faro, Lisboa e Porto para Coimbra
 14h15 - Transferes do Hotel Vila Galé, para o Auditório da Reitoria
 15h00 - Sessão Oficial de Abertura - Auditório da Reitoria
 20h30 - Jantar de Boas vindas patrocinado pela Câmara Municipal de Coimbra no Hotel Vila Galé
 Sexta | 7 Dez
 09h00 - Excursão de meio dia: visita à Universidade de Coimbra, ao Museu Nacional Machado
 de Castro / Criptopórtico Romano e visita à Igreja da Sé Velha
 13h30 - Almoço patrocinado pelo Turismo dos Açores no Hotel Vila Galé
 - Tarde livre para visitar a Baixa de Coimbra
 15h00 - Transferes do Hotel Vila Galé Coimbra para o local do jantar
 20h30 - Jantar patrocinado pela Travelport no Casino da Figueira da Foz
 15h00 - Transferes de regresso aos hotéis
 S á b a d o | 8 D e z
 09h30 - Excursão de meio dia: Visita à Igreja do Mosteiro de Santa Cruz, ao Mosteiro de Santa
 Clara a Velha e aos Jardins - Quinta das Lágrimas
 13h00 - Almoço patrocinado pelo Turismo de Macau no Hotel Vila Galé
 - Tarde livre
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 18h00 - Sessão Oficial de Encerramento
 19h00 - Transferes do Hotel Vila Galé Coimbra para o local do jantar
 20h00 - Jantar de Encerramento patrocinado pela TAP Portugal na Adega Campo Largo,
 catering chef Víctor Sobral
 15h00 - Transferes de regresso aos hotéis
 Domingo | 9 Dez
 Pequeno Almoço (último serviço do congresso)
 Check-out
 Transferes de Coimbra para Faro, Lisboa e Porto
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Congresso APAVT: Paulo Portas defende diplomacia económica para ajudar o Turismo
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O último discurso, e talvez o mais esperado, do 38.º Congresso da APAVT estava reservado para o
fim. Paulo Portas, ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, começou por conquistar a
assistência afirmado que era "um prazer estar entre os maiores criadores de riqueza do País". Num
discurso completamente orientado para o conceito de diplomacia económica, Portas defendeu que "é
fundamental que as empresas portuguesas não percam negócios no exterior por falta de acesso aos
decisores políticos nesses países". O governante comprometeu-se a ajudar todas as empresas que
pretendem internacionalizar-se e elencou algumas medidas para conseguir esse objectivo. A primeira
passa por uma articulação diária com o ministério da Economia e a unificação das redes externas,
contribuindo assim para uma estratégia coordenada entre a diplomacia, o comercial e o Turismo. As
instalações diplomáticas no exterior passam, segundo Paulo Portas, a estar obrigadas a ceder o seu
espaço para eventos de iniciativa privada que promovam as exportações portuguesas, nos quais se
inclui o Turismo. Mas Paulo Portas defendeu ainda que é necessário levar mais longe o conceito de
diplomacia económica e avançou que já no próximo concurso de admissão à carreira diplomática os
seleccionados serão obrigados a estagiar em empresas para melhor perceberem a "linguagem
económica". E como é de economia que se fala, todas as embaixadas passam a ter um business plan
aprovado anualmente, com a respectiva avaliação dos resultados obtidos. A questão dos vistos
levantada pelo presidente da APAVT teve de Paulo Portas uma resposta pronta. De acordo com o
ministro está a ser feito um levantamento junto de todas as embaixadas dos prazos de atribuição de
vistos para tentar perceber onde pode melhorar, prometendo para "daqui a umas semanas um
conjunto de medidas práticas que reduzam a burocracia do processo". Os chamados "vistos gold" foi
outro dos assuntos abordados no seu discurso, onde destacou o carácter inovador da iniciativa, e
avançou que os primeiros pedidos são de pessoas que querem investir no sector do Turismo.
Finalmente, e numa mostra de apoio inequívoco a Cecília Meireles, Paulo Portas elogiou a nova lei das
regiões de Turismo: "Poupar em administração, investir em promoção é uma boa medida."
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Congresso APAVT: Pedro Costa Ferreira pede promoção unificada da marca Portugal
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O Auditório da Reitoria da Universidade de Coimbra encheu-se ontem para a abertura do 38.º
Congresso Nacional da Associação Portuguesa de Agentes de Viagens e Turismo. Numa sala repleta de
personalidades do sector, Pedro Costa Ferreira, presidente da APAVT, defendeu a união de esforços
"para promover uma única marca, Portugal". Segundo o responsável, "não é tempo de desagregação e
dispersão da oferta, é tempo, sim, de união de esforços", defendendo ainda a suspensão da promoção
interna. A agilização dos procedimentos de emissão de vistos, especialmente nos mercados
emergentes, de forma a facilitar a vinda de turistas foi outro dos reptos que tinha em Paulo Portas,
ministro do Estados e dos Negócios Estrangeiros, presente na cerimónia, o destinatário. Mas 2012 foi,
no entender de Costa Ferreira, um ano de muitas realizações. O novo quadro legal para as agências
de viagens foi um dos objectivos alcançados e que impediu "a falência de um número significativo de
empresas, as mais frágeis do mercado". Neste capítulo o presidente da APAVT destacou a colaboração
com a secretária de Estado do Turismo, Cecília Meireles. As acções externas foi outro dos aspectos
focados, com destaque para as iniciativas realizadas em parceria com o Brasil e Macau. Finalmente,foi
lembrada a negociação com as companhias aéreas para o adiamento dos novos prazos de pagamento
do BSP. O pagamento "a tempo e horas" por parte do Estado e o reafirmar da importância da TAP e da
necessidade de acautelar os interesses nacionais no processo de privatização foram outros dos temas
abordados pelo presidente da APAVT. Apostar no Centro E se os discursos de circunstância de João
Gabriel Silva, reitor da Universidade de Coimbra, e de João Paulo Barbosa de Melo, presidente da
Câmara Municipal de Coimbra, se limitaram a salientar a importância histórica da cidade e o seu
potencial de atracção de turistas, coube a Pedro Machado, presidente da Turismo do Centro, lançar o
repto aos congressistas para apostarem na região. O responsável aproveitou a oportunidade para
publicamente dar os parabéns à secretária de Estado do Turismo "pela coragem" da nova lei em
discussão referente as regiões de Turismo. De referir que o 38.º Congresso Nacional da APAVT decorre
até amanhã, sábado, no Hotel Vila Galé em Coimbra.
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Congresso APAVT: Taleb Rifai recebe ouro em Coimbra
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A medalha de mérito turística grau ouro atribuída em Setembro passado, aquando das celebrações do
Dia Mundial do Turismo, a Taleb Rifai, secretário-geral da Organização Mundial do Turismo, acabou
por ser recebida durante a cerimónia de abertura do congresso da APAVT. Numa cerimónia presidida
pelo ministro Paulo Portas, Taleb Rifai destacou a presença do ministro dos Negócios Estrangeiros
como "significativa do apoio ao Turismo português". Também do Presidente da República, com quem
tinha estado reunido durante o período da manhã, Rifai levou a garantia que "o Turismo está no topo
da agenda política nacional".
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Agências de viagens exigem que Estado comece a portar-se como "pessoa de bem"
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07-12-2012 08:20
 
 A Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) exigiu hoje que o Estado
comece a pagar os contratos que estabelece com o setor "a tempo e horas", tornando-se finalmente
"uma pessoa de bem".
 
 "Exigimos que, de uma vez por todas, o Estado se comporte como uma pessoa de bem, pagando a
tempo e horas e, deste modo, apenas e simplesmente cumprindo a diretiva comunitária que
estabelece medidas de luta contra os atrasos de pagamento nas transações comerciais", afirmou o
presidente da APAVT.
 
 Pedro Costa Ferreira fazia assim o discurso de abertura do 38.º Congresso da APAVT, que começou
esta quinta-feira, em Coimbra, na presença do ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo
Portas.
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Agilização de vistos é fundamental para facilitar vinda de turistas, afirmou Pedro
Costa Ferreira
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/12/2012

Meio: RH Turismo.net

URL:
http://www.rhturismo.net/index.php?option=com_content&view=article&id=19012:38o-congresso-apavt-agilizacao-de-vistos-e-

fundamental-para-facilitar-vinda-de-turistas-afirmou-pedro-costa-ferreira&catid=976:economia-a-estatisticas&Itemid=463

/

 
A diplomacia económica dominou a sessão de abertura do 38º Congresso da APAVT que ontem se
iniciou em Coimbra. Foi por este tema que o presidente da Associação começou o seu discurso e,
aproveitando a presença do ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Portas, Pedro Costa Ferreira
sublinharia a necessidade de agilizar a política de vistos. Porque o turismo "é um dos poucos sectores
que poderá sustentar a mudança dos actuais desequilíbrios macroeconómicos", a diplomacia
económica, "deve incluir permanente preocupação com o turismo", disse ontem o presidente da
APAVT, Pedro Costa Ferreira, no seu discurso de abertura do 38º Congresso da APAVT. Neste este
âmbito, a Associação espera do ministro dos Negócios Estrangeiros que tudo faça para "agilizar os
procedimentos de emissão de vistos", principalmente no que se refere aos denominados mercados
emergentes "por forma a facilitar a vinda de turistas que, nestes mercados, crescentemente nos
procuram", sublinhou Pedro Costa Ferreira. Num momento em que é de turistas estrangeiros que o
turismo português precisa, dada a retração do mercado interno, e tendo em conta a escassez dos
recursos para a promoção turística, o presidente da APAVT deixou um repto: aproveitar esses
escassos recursos para "aplica-los onde existe potencial", ou seja, na promoção externa. Dito de outra
forma, a APAVT defende que "a prazo, suspendamos a promoção interna" dado que, acrescentou
Pedro Costa Ferreira, nos tempos mais próximos "não vamos precisar de convencer os portugueses a
fazer férias em Portugal". Numa intervenção em que apelou à união de esforços em torno da
promoção da Marca Portugal, o presidente da APAVT, fez um curto balanço das iniciativas levadas este
ano a efeito pela Associação, referindo a construção da nova Lei das Agências de Viagens, acções ao
nível das relações externas e do BSP, sublinhando que a este nível foi possível adiar a aplicação dos
novos prazos de pagamento. E ao falar de pagamentos, não esqueceu o Estado, ao qual a Associação
exige que, ao contrário do que tem acontecido, cumpra prazos e pagamento: "exigimos que o Estado
se comporte como uma pessoa de bem, pagando a tempo e horas". Intervindo também na sessão de
abertura do 38º Congresso da APAVT, o presidente do Turismo do Centro, Pedro Machado, reportar-
se-ia ao tema escolhido para este congresso, "Potenciar recursos, romper bloqueios, ganhar mercado"
para sublinhar a importância de "3 cês": cooperação, coesão e competitividade. Para Pedro Machado
romper bloqueios só é possível com cooperação, ganhar mercados só pode ser feito pela
competitividade e os recursos apenas podem ser potenciados através da coesão. Fonte: Turisver
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O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, recebeu ontem os representantes da Organização
Mundial do Turismo (OMT) e do Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC), num encontro em
que o Chefe de Estado demonstrou estar consciente da importância do sector do turismo para a
recuperação económica do país e para a paz entre as nações. "Tivemos a oportunidade de ouvir do
próprio presidente o reconhecimento da importância do sector" , afirmou à Lusa Taleb Rifai,
secretário-geral da OMT à saída da audiência com o Presidente da República. E também o presidente
do WTTC ficou com a ideia de que Cavaco Silva "reconhece" a importância do turismo em Portugal,
mostrando-se também preocupado com o "sofrimento" que o sector atravessa em Portugal, à
semelhança do que acontece em outros países, como é o caso de Espanha. O encontro com Cavaco
Silva foi promovido pela Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo (APAVT), que
convidou o secretário-geral da OMT e o presidente do WTTC, David Scowsill, para oradores do 38.º
Congresso da APAVT, que arrancou ontem em Coimbra, decorrendo até domingo, dia 9 de Dezembro.
A audiência com o Presidente da República serviu também para que os líderes da OMT e do WTTC
entregassem a Cavaco Silva a "Carta Aberta a Chefes de Estado e de Governo", no âmbito da
campanha "Leaders for Tourism", que tem sido promovida em todo o mundo. "Aproveitámos estarem
os dois em Portugal para promovermos um encontro com o Presidente e alargar a acção que estas
entidades têm desenvolvido por todo o mundo, julgo que Cavaco Silva foi o 42.º presidente que
contactaram", explicou Pedro Costa Ferreira, presidente da APAVT, que também marcou presença na
audiência com Cavaco Silva. A comitiva que se deslocou à Presidência da República integrou também
três membros do WTTC em Portugal, nomeadamente Andre Jordan, Fernando Pinto e Manuel Fernando
Espírito Santo. Fonte: Turisver
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Paulo Portas quer Embaixadas a ajudar na internacionalização das empresas do
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Na intervenção que proferiu na abertura do congresso da APAVT, o ministro dos Negócios
Estrangeiros, Paulo Portas, sublinhou a importância do turismo para a economia e as exportações e
deixou claro que as Embaixadas e Consulados vão também estar à disposição das empresas do sector
para as apoiar na busca de novos negócios e na internacionalização. Começando por afirmar que o
turismo é "o máximo criador de riqueza" e que é aos empresários que cabe actuar em prol do
crescimento económico, ficando para o Estado a incumbência de facilitar procedimentos, Paulo Portas
afirmou querer "ajudar todos os dias, todas as empresas no seu processo de internacionalização", pelo
que não quer que nenhuma empresa perca uma operação ou um negócio por falta de acesso a
decisores políticos em países que são estranhos aos empresários e em que estes se debatem com
dificuldades. Para isso, afirmou "temos que jogar todos em equipa", que o mesmo é dizer que "não há
AICEP por um lado e turismo por outro". Para ajudar à internacionalização da nossa economia e trazer
mais turistas para Portugal", o ministro quer "unificar as redes externas", quer que cada um faça o
que melhor sabe mas sempre em estreita colaboração com os outros sectores, e avançou que as
Embaixadas e Consulados "estão obrigados a ceder espaços para a realização de eventos que puxem
pelas marcas e pelos produtos portugueses", o que passa também pelo turismo. Avançou ainda que
"pela primeira vez" vai ser exigido aos diplomatas que "conheçam cada vez melhor a linguagem
económica". Para isso os novos diplomatas irão "estagiar em empresas, alguns em empresas de
turismo". Uma medida que, garante "irá fazer escola no futuro". Pegando no repto do presidente da
APAVT sobre a necessidade de agilizar a emissão de vistos, Paulo Portas garantiu que quer ajudar,
desburocratizando os procedimentos. A este nível, garantiu, o objectivo é "aumentar o número de
vistos e dá-los em menos tempo". Fonte: Turisver
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Agências de viagens exigem que Estado comece a portar-se como "pessoa de bem" -
Economia - Notícias
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"Exigimos que, de uma vez por todas, o Estado se comporte como uma pessoa de bem, pagando a
tempo e horas e, deste modo, apenas e simplesmente cumprindo a diretiva comunitária que
estabelece medidas de luta contra os atrasos de pagamento nas transações comerciais", afirmou o
presidente da APAVT. Pedro Costa Ferreira fazia assim o discurso de abertura do 38.º Congresso da
APAVT, que começou esta quinta-feira, em Coimbra, na presença do ministro de Estado e dos
Negócios Estrangeiros, Paulo Portas. "Na verdade, já estamos saturados de estabelecer contratos com
o Estado em que os atrasos permitem a faturação de juros de mora para, depois, logo percebermos
que, no quadro da relação com os vários organismos públicos, esses juros são simplesmente
impossíveis de cobrar, sob pena de imediata quebra de relacionamento", denunciou ainda o
responsável. Antes, Pedro Costa Ferreira lembrou que este ano foi finalizada "uma importante
negociação com as companhias aéreas sobre pagamentos ao BSP [vendas de bilhetes de avião], tendo
sido possível agir positivamente sobre a tesouraria das empresas, através do adiamento da inevitável
aplicação dos novos prazos de pagamento". Só que, frisou, esta nova realidade vai criar um desafio:
"Vamos pagar mais cedo, e portanto, simplesmente vamos ter de receber mais cedo". E é aqui que "o
peso do Estado é muito significativo". O 38.º Congresso da APAVT, sob o tema "Potenciar recursos,
Romper bloqueios, Ganhar Mercados", decorre até sábado. TAGS:Agências,
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Lusa 07 Dez, 2012, 13:24 "É evidente que para continuarmos a crescer vamos ter que ter mais
aviões, foi por isso que crescemos nos anos anteriores [com mais aviões a viajar para mais destinos]",
disse o vice-presidente da companhia aérea aos jornalistas, à margem do 30.º Congresso da
Associação das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), que decorre em Coimbra. O Jornal de
Negócios noticia hoje que Germán Efromovich - que entregou hoje à Parpública (empresa que gere as
participações do Estado e é o único acionista da TAP) a única proposta para a compra da companhia
aérea - que "o grande problema da TAP são os milhares de milhões para renovar a frota". A TAP tem
encomendado aparelhos A350, mas Luiz Gama-Mór admite que estes vão ajudar ao desenvolvimento
das rotas de longo curso e que é preciso crescer também nos destinos de curta distância.
TAGS:Agências, .Corrigir .Leia-me .Imprimir .Enviar .Partilhar .Aumentar .Diminuir
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Reclamações dos clientes das agências de viagens diminuem 6% em 2012 - Economia
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Vera Jardim, que falava no 38.º Congresso da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e
Turismo (APAVT), em Coimbra, disse que, no final deste ano, as queixas vão situar-se ao nível "de
anos normais, que são aqueles em que não existem falências [de agências e operadores turísticos], de
tufões, nuvens, etc". "O setor fez um caminho de nítida melhoria", afirmou o provedor do cliente da
APAVT, acrescentando que "cerca de seis centenas de queixas é um número pouco significativo face
ao total de viagens vendidas em Portugal". Até novembro, em concreto, o provedor recebeu 507
reclamações, o que representa uma queda de 9% face ao período homólogo. Para além de um menor
número de reclamações, também os pedidos de informação e de aconselhamento diminuiu nos
primeiros 11 meses do ano, passando de 113 para 68. Segundo fonte do gabinete de Vera Jardim,
citada pela revista oficial da APAVT, esta queda deve-se "a uma melhoria do nível do conhecimento
dos clientes, designadamente pelos esclarecimentos que lhes são prestados pelas agências de viagens,
mas também pela diminuição do número de viagens de lazer provocada pela atual crise económica".
Nos primeiros 11 meses do ano, as más condições de alojamento e o transporte voltaram a ser a
principal razão das queixas dos turistas, representando 36,7% do total. Nas reclamações de
alojamento incluem-se, essencialmente, queixas sobre as condições das infraestruturas hoteleiras,
mas também questões que tem a ver com o atendimento do pessoal ou da qualidade e diversidade da
alimentação quando esta está incluída na aquisição das estadias. No que diz respeito às más condições
do transporte, em 2012 as queixas sobre as companhias aéreas cresceram, seja a nível do `check-in`,
da qualidade de atendimento das tripulações, seja dos serviços a bordo, nomeadamente a qualidade
ou alegada escassez das refeições a bordo. TAGS:APAVT, Agências,
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TAP estima que vendas pela internet vão crescer e pesar 30% do total em dois anos -
Economia - Notícias
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Atualmente, a venda direta de bilhetes de avião pela internet da transportadora - que está em
processo de privatização - tem um peso de 14% do global. No futuro, "vai haver um maior volume de
vendas na internet. Ainda temos muitos países em que as vendas por este canal são baixas e que têm
um grande potencial de crescimento", disse o responsável aos jornalistas, à margem do 30.º
Congresso da Associação das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), que decorre em Coimbra. Luíz
Gama-Mór exemplicou com o Brasil. "Como entrámos mais tarde [através da internet] neste mercado,
estamos a crescer 90%, já que a penetração da internet é muito baixa ainda", afirmou. Atualmente,
80% das vendas da TAP, no global dos mercados, é efetuada através das agências de viagens e 20%
através dos canais diretos (internet e telefone). Só analisando o mercado português, 70% dos bilhetes
de avião da TAP são adquiridos pelas agências de viagens e 30% pela internet e telefone. A utilização
de canais diretos pelos consumidores representa, em regra geral, menores custos para as empresas.
No caso da TAP, de acordo com o vice-presidente da companhia, "vender pela internet é seis vezes
mais barato". Luíz Gama-Mór disse ainda, durante a sua intervenção no Congresso da APAVT, que "o
fenómenos das `low-cost` [as chamadas companhias aéreas de baixo custo] impulsionam os
consumidores para a internet". Por exemplo, segundo o mesmo, quando a easyjet passou a voar para
a Madeira as vendas da TAP pela internet para o mesmo destino aumentaram. O 38.º Congresso da
APAVT, sob o tema "Potenciar recursos, Romper bloqueios, Ganhar Mercados", vai decorrer em
Coimbra até sábado. TAGS:APAVT, Agências,
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O vice-presidente da TAP, Luiz Gama-Mór, admitiu esta sexta-feira que a companhia aérea só
conseguirá crescer se aumentar a frota para além dos aviões já encomendados.
 
 07-12-2012
 
 Por Correio da Manhã
 
 "É evidente que para continuarmos a crescer vamos ter que ter mais aviões, foi por isso que
crescemos nos anos anteriores [com mais aviões a viajar para mais destinos]", disse o vice-presidente
da companhia aérea aos jornalistas, à margem do 30.º Congresso da Associação das Agências de
Viagens e Turismo (APAVT), que decorre em Coimbra.Foi noticiado esta sexta-feira que Germán
Efromovich - que entregou à Parpública (empresa que gere as participações do Estado e é o único
acionista da TAP) a única proposta para a compra da companhia aérea - que "o grande problema da
TAP são os milhares de milhões para renovar a frota".A TAP tem encomendado aparelhos A350, mas
Luiz Gama-Mór admite que estes vão ajudar ao desenvolvimento das rotas de longo curso e que é
preciso crescer também nos destinos de curta distância.
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Data de Publicação: Dec 7, 2012 12:45 PM
 
 Última actualização: Dec 7, 2012 2:01 PM
 
 Coimbra, 07 dez (Lusa) - O vice-presidente da TAP, Luiz Gama-Mór, admitiu hoje que a companhia
aérea só conseguirá crescer se aumentar a frota para além dos aviões já encomendados.
 
 "É evidente que para continuarmos a crescer vamos ter que ter mais aviões, foi por isso que
crescemos nos anos anteriores [com mais aviões a viajar para mais destinos]", disse o vice-presidente
da companhia aérea aos jornalistas, à margem do 30.º Congresso da Associação das Agências de
Viagens e Turismo (APAVT), que decorre em Coimbra.
 
 O Jornal de Negócios noticia hoje que Germán Efromovich - que entregou hoje à Parpública (empresa
que gere as participações do Estado e é o único acionista da TAP) a única proposta para a compra da
companhia aérea - que "o grande problema da TAP são os milhares de milhões para renovar a frota".
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Reclamações dos clientes das agências de viagens diminuem 6% em 2012 - provedor
APAVT
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Data de Publicação: Dec 7, 2012 4:40 PM
 
 Última actualização: Dec 7, 2012 6:01 PM
 
 Coimbra, 07 dez (Lusa) - O provedor de cliente das Agências de Viagens e Turismo disse hoje que as
reclamações dos consumidores deverão cair entre 5 a 6% este ano, para um total de cerca de 600
queixas.
 
 Vera Jardim, que falava no 38.º Congresso da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e
Turismo (APAVT), em Coimbra, disse que, no final deste ano, as queixas vão situar-se ao nível "de
anos normais, que são aqueles em que não existem falências [de agências e operadores turísticos], de
tufões, nuvens, etc".
 
 "O setor fez um caminho de nítida melhoria", afirmou o provedor do cliente da APAVT, acrescentando
que "cerca de seis centenas de queixas é um número pouco significativo face ao total de viagens
vendidas em Portugal".
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Data de Publicação: Dec 7, 2012 1:21 PM
 
 Última actualização: Dec 7, 2012 2:01 PM
 
 Coimbra, 07 dez (Lusa) - O vice-presidente da TAP, Luíz Gama-Mór, disse hoje acreditar que as
vendas da companhia aérea pela internet vão continuar a crescer, estimando que nos próximos dois
anos passem a representar 30% do negócio total da empresa.
 
 Atualmente, a venda direta de bilhetes de avião pela internet da transportadora - que está em
processo de privatização - tem um peso de 14% do global.
 
 No futuro, "vai haver um maior volume de vendas na internet. Ainda temos muitos países em que as
vendas por este canal são baixas e que têm um grande potencial de crescimento", disse o responsável
aos jornalistas, à margem do 30.º Congresso da Associação das Agências de Viagens e Turismo
(APAVT), que decorre em Coimbra.
 
 

Página 172



A173

Turismo de Portugal diz que foco vai manter-se na Europa mas diversificar é
necessário
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Data de Publicação: Dec 7, 2012 5:53 PM
 
 Última actualização: Dec 7, 2012 8:01 PM
 
 Coimbra, 07 dez (Lusa) - O presidente do Turismo de Portugal, Frederico Costa, disse hoje que o foco
estratégico em termos de promoção vai manter-se na Europa, mas que diversificar a aposta nos
mercados é necessário e uma oportunidade.
 
 "Portugal depende e dependerá nos próximos tempos do mercado europeu. Podemos olhar para a
índia, para a China - como aliás a senhora secretária de Estado [do Turismo] tem falado -, e devemos,
mas a prioridade está e estará na Europa", frisou o responsável durante a sua intervenção no 38.º
Congresso da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), em Coimbra.
 
 Um foco que, em seu entender, deve ser acompanhado de outras estratégias que ajudem, ainda
assim, a diminuir a dependência de Portugal da Europa.
 
 

Página 173



A174

  Tiragem: 51901

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 61

  Cores: Cor

  Área: 10,37 x 27,94 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 45108452 07-12-2012

Página 174



A175

Queixas contra agências de viagens diminuem 9%
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Um total de 507 reclamações contra agências de viagens foi apresentado entre Janeiro e Novembro
deste ano ao provedor do cliente do sector, o que representa menos 9% do que em igual período de
2011.
 
 Em anos normais em que não há falências de operadores, nuvens de vulcão ou tufões, o número de
queixas que recebemos situa-se nas 600 por ano, o que significa uma percentagem muito pequena
das número de viagens que se realizam em Portugal, indicou José Vera Jardim, provedor do cliente da
Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo (APAVT), durante o congresso da
associação, que decorre em Coimbra.
 
 À semelhança do ano anterior, as más condições de alojamento (condições dos hotéis, não
funcionamento de equipamentos, falta de higiene) e de transporte (reclamações contra companhias
áreas ou dos serviços a bordo) foram o principal motivo das queixas dos consumidores, pesando
36,7% do total. Com, 17,2%, seguem-se as reclamações sobre mudanças nas condições de contrato
estabelecido antes da viagem (alterações no preço ou nos serviços incluídos).
 
 O provedor do cliente é um serviço gratuito que permite aos cliente de agências de viagens
associadas da APAVT apresentar reclamações sobre os serviços prestados. Para tal, existe um prazo
de 30 dias e o reclamante deve reunir o maior número de documentos que permitam depois ao
provedor apreciar o processo (fotografias, recibos).
 
 *em Coimbra, a convite da APAVT.
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38º Congresso APAVT: Agilização de vistos é fundamental para facilitar vinda de
turistas, afirmou Pedro Costa Ferreira
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A diplomacia económica dominou a sessão de abertura do 38º Congresso da APAVT que ontem se
iniciou em Coimbra. Foi por este tema que o presidente da Associação começou o seu discurso e,
aproveitando a presença do ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Portas, Pedro Costa Ferreira
sublinharia a necessidade de agilizar a política de vistos.
 
 Porque o turismo "é um dos poucos sectores que poderá sustentar a mudança dos actuais
desequilíbrios macroeconómicos", a diplomacia económica, "deve incluir permanente preocupação com
o turismo", disse ontem o presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira, no seu discurso de abertura do
38º Congresso da APAVT. Neste este âmbito, a Associação espera do ministro dos Negócios
Estrangeiros que tudo faça para "agilizar os procedimentos de emissão de vistos", principalmente no
que se refere aos denominados mercados emergentes "por forma a facilitar a vinda de turistas que,
nestes mercados, crescentemente nos procuram", sublinhou Pedro Costa Ferreira.
 
 Num momento em que é de turistas estrangeiros que o turismo português precisa, dada a retração do
mercado interno, e tendo em conta a escassez dos recursos para a promoção turística, o presidente da
APAVT deixou um repto: aproveitar esses escassos recursos para "aplica-los onde existe potencial", ou
seja, na promoção externa. Dito de outra forma, a APAVT defende que "a prazo, suspendamos a
promoção interna" dado que, acrescentou Pedro Costa Ferreira, nos tempos mais próximos "não
vamos precisar de convencer os portugueses a fazer férias em Portugal".
 
 Numa intervenção em que apelou à união de esforços em torno da promoção da Marca Portugal, o
presidente da APAVT, fez um curto balanço das iniciativas levadas este ano a efeito pela Associação,
referindo a construção da nova Lei das Agências de Viagens, acções ao nível das relações externas e
do BSP, sublinhando que a este nível foi possível adiar a aplicação dos novos prazos de pagamento. E
ao falar de pagamentos, não esqueceu o Estado, ao qual a Associação exige que, ao contrário do que
tem acontecido, cumpra prazos e pagamento: "exigimos que o Estado se comporte como uma pessoa
de bem, pagando a tempo e horas".
 
 Intervindo também na sessão de abertura do 38º Congresso da APAVT, o presidente do Turismo do
Centro, Pedro Machado, reportar-se-ia ao tema escolhido para este congresso, "Potenciar recursos,
romper bloqueios, ganhar mercado" para sublinhar a importância de "3 cês": cooperação, coesão e
competitividade.
 
 Para Pedro Machado romper bloqueios só é possível com cooperação, ganhar mercados só pode ser
feito pela competitividade e os recursos apenas podem ser potenciados através da coesão.
 
 M.F.
 
 07/12/2012
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38º Congresso APAVT: Medalha de Mérito para Taleb Rifai
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O secretário-geral da Organização Mundial do Turismo, Taleb Rifai, foi ontem agraciado com a Medalha
de Mérito da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo, Grau Ouro.
 
 A Medalha e o respectivo Diploma foram entregues a Taleb Rifai na sessão de abertura do 38º
congresso da APAVT pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Portas, e pelo presidente da
Associação, Pedro Costa Ferreira.
 
 Ao receber a distinção Rifai estendeu-a a todos os membros da OMT que desde há muito trabalham
em prol da sustentabilidade do turismo. Sublinhou igualmente que a OMT tem defendido desde há
muito um maior reconhecimento político para turismo, um sector que afirmou ser "criador de
empregos dignos para homens e mulheres" e "gerador de riqueza".
 
 M.F.
 
 07/12/2012
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38º Congresso da APAVT: Paulo Portas quer Embaixadas a ajudar na
internacionalização das empresas do turismo
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Na intervenção que proferiu na abertura do congresso da APAVT, o ministro dos Negócios
Estrangeiros, Paulo Portas, sublinhou a importância do turismo para a economia e as exportações e
deixou claro que as Embaixadas e Consulados vão também estar à disposição das empresas do sector
para as apoiar na busca de novos negócios e na internacionalização.
 
 Começando por afirmar que o turismo é "o máximo criador de riqueza" e que é aos empresários que
cabe actuar em prol do crescimento económico, ficando para o Estado a incumbência de facilitar
procedimentos, Paulo Portas afirmou querer "ajudar todos os dias, todas as empresas no seu processo
de internacionalização", pelo que não quer que nenhuma empresa perca uma operação ou um negócio
por falta de acesso a decisores políticos em países que são estranhos aos empresários e em que estes
se debatem com dificuldades.
 
 Para isso, afirmou "temos que jogar todos em equipa", que o mesmo é dizer que "não há AICEP por
um lado e turismo por outro". Para ajudar à internacionalização da nossa economia e trazer mais
turistas para Portugal", o ministro quer "unificar as redes externas", quer que cada um faça o que
melhor sabe mas sempre em estreita colaboração com os outros sectores, e avançou que as
Embaixadas e Consulados "estão obrigados a ceder espaços para a realização de eventos que puxem
pelas marcas e pelos produtos portugueses", o que passa também pelo turismo.
 
 Avançou ainda que "pela primeira vez" vai ser exigido aos diplomatas que "conheçam cada vez
melhor a linguagem económica". Para isso os novos diplomatas irão "estagiar em empresas, alguns
em empresas de turismo". Uma medida que, garante "irá fazer escola no futuro".
 
 Pegando no repto do presidente da APAVT sobre a necessidade de agilizar a emissão de vistos, Paulo
Portas garantiu que quer ajudar, desburocratizando os procedimentos. A este nível, garantiu, o
objectivo é "aumentar o número de vistos e dá-los em menos tempo".
 
 M.F.
 
 07/12/2012
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APAVT lança aplicação para smartphones
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A Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo (APAVT) lançou uma aplicação para
smartphones que permite aceder a informação actualizada sobre a agenda e locais do congresso,
notícias e patrocinadores, uma ferramenta que está já disponível para download através da iTunes
Store da Apple.
 
 A aplicação é gratuita e está disponível para os smartphones iPhone, iPad e iPod Touch, bastando
apenas aceder à iTunes Store da Apple e procurar pela aplicação "APAVT" ou aceder directamente ao
link https://itunes.apple.com/pt/app/congresso-apavt/id577412881?mt=8&uo=4.
 
 "Trata-se de mais uma inovação destinada a facilitar o acesso à informação sobre o congresso,
mesmo durante a sua realização", afirma o presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira.
 
 I.M.
 
 07/12/2012
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A BTL - Feira Internacional de Turismo está representada no 38.º Congresso da APAVT, que arrancou
ontem em Coimbra, sob o tema "Turismo; Potenciar Recursos, romper bloqueios, ganhar mercados",
decorrendo até domingo, 9 de Dezembro.
 
 "O congresso da APAVT vai permitir potenciar a área de negócios, já que a presença em eventos
deste cariz permite manter e estabelecer novos contactos", afirma Fátima Vila Maior, directora da FIL,
explicando que a promoção da feira é o principal objectivo desta participação.
 
 Na opinião da responsável, "o contacto com as agências de turismo" pode ajudar a BTL a
"compreender melhor, identificar necessidades, redireccionar objectivos juntos das mesmas e mostrar
todas as vantagens que estas têm ao estarem presentes num certame como a BTL".
 
 Para a próxima edição da BTL, ganhar mercados e potenciar recursos são duas das muitas metas a
atingir, daí também a aposta do certame em três novos segmentos de peso para o mercado nacional,
nomeadamente golfe, meeting industry e turismo religioso.
 
 Tal como na edição anterior, BTL e a APAVT estão a estudar novos formatos de participação na BTL
para garantir o máximo de oferta possível, com a organização do certame a definir como essencial a
presença na feira interlocutores nacionais, uma vez que a BTL está a apostar fortemente na vinda de
buyers estrangeiros.
 
 I.M.
 
 07/12/2012
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Cavaco Silva reconheceu importância do turismo para recuperar economia
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O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, recebeu ontem os representantes da Organização
Mundial do Turismo (OMT) e do Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC), num encontro em
que o Chefe de Estado demonstrou estar consciente da importância do sector do turismo para a
recuperação económica do país e para a paz entre as nações.
 
 "Tivemos a oportunidade de ouvir do próprio presidente o reconhecimento da importância do sector" ,
afirmou à Lusa Taleb Rifai, secretário-geral da OMT à saída da audiência com o Presidente da
República.
 
 E também o presidente do WTTC ficou com a ideia de que Cavaco Silva "reconhece" a importância do
turismo em Portugal, mostrando-se também preocupado com o "sofrimento" que o sector atravessa
em Portugal, à semelhança do que acontece em outros países, como é o caso de Espanha.
 
 O encontro com Cavaco Silva foi promovido pela Associação Portuguesa de Agências de Viagens e
Turismo (APAVT), que convidou o secretário-geral da OMT e o presidente do WTTC, David Scowsill,
para oradores do 38.º Congresso da APAVT, que arrancou ontem em Coimbra, decorrendo até
domingo, dia 9 de Dezembro.
 
 A audiência com o Presidente da República serviu também para que os líderes da OMT e do WTTC
entregassem a Cavaco Silva a "Carta Aberta a Chefes de Estado e de Governo", no âmbito da
campanha "Leaders for Tourism", que tem sido promovida em todo o mundo.
 
 "Aproveitámos estarem os dois em Portugal para promovermos um encontro com o Presidente e
alargar a acção que estas entidades têm desenvolvido por todo o mundo, julgo que Cavaco Silva foi o
42.º presidente que contactaram", explicou Pedro Costa Ferreira, presidente da APAVT, que também
marcou presença na audiência com Cavaco Silva.
 
 A comitiva que se deslocou à Presidência da República integrou também três membros do WTTC em
Portugal, nomeadamente Andre Jordan, Fernando Pinto e Manuel Fernando Espírito Santo.
 
 I.M.
 
 07/12/2012
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Cerca de 600 queixas durante este ano. O normal para a associação do setor
 
 |   2012-12-07 18:37
 
 O provedor de cliente das Agências de Viagens e Turismo disse esta sexta-feira que as reclamações
dos consumidores deverão cair entre 5% a 6% este ano, para um total de cerca de 600 queixas.
 
 Vera Jardim, que falava no 38.º Congresso da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e
Turismo (APAVT), em Coimbra, disse que, no final deste ano, as queixas vão situar-se ao nível de
anos normais, que são aqueles em que não existem falências [de agências e operadores turísticos], de
tufões, nuvens, etc.
 
 O setor fez um caminho de nítida melhoria, disse o provedor do cliente da APAVT, citado pela Lusa,
acrescentando que cerca de seis centenas de queixas é um número pouco significativo face ao total de
viagens vendidas em Portugal.
 
 Até novembro, em concreto, o provedor recebeu 507 reclamações, o que representa uma queda de
nove por cento face ao mesmo período do ano passado.
 
 Além de um menor número de reclamações, também os pedidos de informação e de aconselhamento
diminuiu nos primeiros 11 meses do ano, passando de 113 para 68.
 
 Segundo fonte do gabinete de Vera Jardim, citada pela revista oficial da APAVT, esta queda deve-se a
uma melhoria do nível do conhecimento dos clientes, designadamente pelos esclarecimentos que lhes
são prestados pelas agências de viagens, mas também pela diminuição do número de viagens de lazer
provocada pela atual crise económica.
 
 Nos primeiros 11 meses do ano, as más condições de alojamento e o transporte voltaram a ser a
principal razão das queixas dos turistas, representando 36,7% do total.
 
 Nas reclamações de alojamento incluem-se, essencialmente, queixas sobre as condições das
infraestruturas hoteleiras, mas também questões que tem a ver com o atendimento do pessoal ou da
qualidade e diversidade da alimentação quando esta está incluída na aquisição das estadias.
 
 No que diz respeito às más condições do transporte, em 2012 as queixas sobre as companhias aéreas
cresceram, seja a nível do check-in, da qualidade de atendimento das tripulações, seja dos serviços a
bordo, nomeadamente a qualidade ou alegada escassez das refeições a bordo.
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Investimento necessário pode ser um dos entraves ao sucesso da privatização
 
 |   2012-12-07 13:37
 
 O vice-presidente da TAP, Luiz Gama-Mór, admitiu esta sexta-feira que a companhia aérea só
conseguirá crescer se aumentar a frota para além dos aviões já encomendados.
 
 É evidente que para continuarmos a crescer vamos ter que ter mais aviões, foi por isso que
crescemos nos anos anteriores [com mais aviões a viajar para mais destinos], disse o vice-presidente
da companhia aérea aos jornalistas, à margem do 30.º Congresso da Associação das Agências de
Viagens e Turismo (APAVT), que decorre em Coimbra, citado pela Lusa.
 
 A TAP tem encomendado aparelhos A350, mas Luiz Gama-Mór admite que estes vão ajudar ao
desenvolvimento das rotas de longo curso e que é preciso crescer também nos destinos de curta
distância.
 
 O empresário German Efromovich, dono do grupo Synergy, entregou, também esta sexta-feira, a
única proposta vinculativa para a compra da TAP. O empresário, que adquiriu recentemente a
nacionalidade polaca, admite que o problema da companhia é o elevado investimento necessário para
reforçar a frota.
 
 Caso esta proposta única não sirva os interesses nacionais, o Governo poderá suspender o processo
de privatização, que tinha como objetivo concluir ainda este ano.
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Congresso da APAVT arranca hoje 
Arranca hoje o 38º congresso da APAVT, sob o lema «Potenciar 
Recursos, Romper Bloqueios, Ganhar Mercado». O evento terá 
lugar em Coimbra e reunirá as principais figuras do turismo na-
cional e internacional, como o secretário-geral da OMT, Taleb 
Rifai, e o presidente da WTTC, David Scowsill. A secretária de 
Estado do Turismo e o Ministro dos Negócios Estrangeiros serão 
outras presenças aguardadas.
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Lusa - Esta notícia foi escrita nos termos do Acordo Ortográfico
 
 13:01Sexta feira, 7 de Dezembro de 2012
 
 Coimbra, 07 dez (Lusa) - O vice-presidente da TAP, Luiz Gama-Mór, admitiu hoje que a companhia
aérea só conseguirá crescer se aumentar a frota para além dos aviões já encomendados.
 
 "É evidente que para continuarmos a crescer vamos ter que ter mais aviões, foi por isso que
crescemos nos anos anteriores [com mais aviões a viajar para mais destinos]", disse o vice-presidente
da companhia aérea aos jornalistas, à margem do 30.º Congresso da Associação das Agências de
Viagens e Turismo (APAVT), que decorre em Coimbra.
 
 O Jornal de Negócios noticia hoje que Germán Efromovich - que entregou hoje à Parpública (empresa
que gere as participações do Estado e é o único acionista da TAP) a única proposta para a compra da
companhia aérea - que "o grande problema da TAP são os milhares de milhões para renovar a frota".
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Reclamações dos clientes das agências de viagens diminuem 6% em 2012 - provedor
APAVT
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/12/2012

Meio: Visão Online

URL: http://visao.sapo.pt/reclamacoes-dos-clientes-das-agencias-de-viagens-diminuem-6-em-2012-provedor-apavt=f701016

/

 
Lusa - Esta notícia foi escrita nos termos do Acordo Ortográfico
 
 17:21Sexta feira, 7 de Dezembro de 2012
 
 Coimbra, 07 dez (Lusa) - O provedor de cliente das Agências de Viagens e Turismo disse hoje que as
reclamações dos consumidores deverão cair entre 5 a 6% este ano, para um total de cerca de 600
queixas.
 
 Vera Jardim, que falava no 38.º Congresso da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e
Turismo (APAVT), em Coimbra, disse que, no final deste ano, as queixas vão situar-se ao nível "de
anos normais, que são aqueles em que não existem falências [de agências e operadores turísticos], de
tufões, nuvens, etc".
 
 "O setor fez um caminho de nítida melhoria", afirmou o provedor do cliente da APAVT, acrescentando
que "cerca de seis centenas de queixas é um número pouco significativo face ao total de viagens
vendidas em Portugal".
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TAP estima que vendas pela internet vão crescer e pesar 30% do total em dois anos
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Lusa - Esta notícia foi escrita nos termos do Acordo Ortográfico
 
 13:57Sexta feira, 7 de Dezembro de 2012
 
 Coimbra, 07 dez (Lusa) - O vice-presidente da TAP, Luíz Gama-Mór, disse hoje acreditar que as
vendas da companhia aérea pela internet vão continuar a crescer, estimando que nos próximos dois
anos passem a representar 30% do negócio total da empresa.
 
 Atualmente, a venda direta de bilhetes de avião pela internet da transportadora - que está em
processo de privatização - tem um peso de 14% do global.
 
 No futuro, "vai haver um maior volume de vendas na internet. Ainda temos muitos países em que as
vendas por este canal são baixas e que têm um grande potencial de crescimento", disse o responsável
aos jornalistas, à margem do 30.º Congresso da Associação das Agências de Viagens e Turismo
(APAVT), que decorre em Coimbra.
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Turismo de Portugal diz que foco vai manter-se na Europa mas diversificar é
necessário
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Lusa - Esta notícia foi escrita nos termos do Acordo Ortográfico
 
 19:21Sexta feira, 7 de Dezembro de 2012
 
 Coimbra, 07 dez (Lusa) - O presidente do Turismo de Portugal, Frederico Costa, disse hoje que o foco
estratégico em termos de promoção vai manter-se na Europa, mas que diversificar a aposta nos
mercados é necessário e uma oportunidade.
 
 "Portugal depende e dependerá nos próximos tempos do mercado europeu. Podemos olhar para a
índia, para a China - como aliás a senhora secretária de Estado [do Turismo] tem falado -, e devemos,
mas a prioridade está e estará na Europa", frisou o responsável durante a sua intervenção no 38.º
Congresso da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), em Coimbra.
 
 Um foco que, em seu entender, deve ser acompanhado de outras estratégias que ajudem, ainda
assim, a diminuir a dependência de Portugal da Europa.
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APAVT preocupada com diluição aos longo dos meses de metade do subsídio de férias

http://www.pt.cision.com/O4KPTWebNewLayout/ClientUser/GetClippingDetails.aspx?id=3b726366-1efd-
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A Associação das Agências de Viagem receia que no próximo ano o negócio venha a ser afetado pela
diluição aos longo dos meses de metade do subsídio de férias dos portugueses. É uma preocupação
que partilha, no dia em que começa em Lisboa o congresso da associação. Declarações de Pedro Costa
Ferreira, presidente da APAVT.
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APAVT lança aplicação móvel - Ambitur
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Está já disponível, para descarga na iTunes Store da Apple, a aplicação "APAVT", que permite aos
utilizadores de iPhone, iPad e iPod Touch disporem de informação permanentemente atualizada sobre
a agenda e locais do congresso, notícias e patrocinadores. A aplicação é gratuita, bastando procurar
na iTunes por "APAVT" ou ir directamente ao link https://itunes.apple.com/pt/app/congresso-
apavt/id577412881?mt=8&uo=4. "Trata-se de mais uma inovação destinada a facilitar o acesso à
informação sobre o congresso, mesmo durante a sua realização", afirma o presidente da APAVT, Pedro
Costa Ferreira, em comunicado.
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Para economia e paz das nações
 
 A importância do turismo para promover a economia e a paz entre nações foi transmitida, esta
quinta-feira ao Presidente da República, Cavaco Silva, por representantes da Organização Mundial do
Turismo e do Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC).
 
 "Tivemos a oportunidade de ouvir do próprio presidente o reconhecimento da importância do sector"
do turismo, afirmou o secretário-geral da Organização Mundial do Turismo, Taleb Rifai, à saída de uma
audiência esta manhã com o chefe de Estado.
 
 O encontro com Cavaco Silva foi promovido pela Associação Portuguesa das Agências de Viagens e
Turismo (APAVT), que convidou a Taleb Rifai e o presidente do Conselho Mundial de Viagens e
Turismo, (WTTC), David Scowsill, para oradores do 38.º Congresso da APAVT que hoje começa em
Coimbra.
 
 "Aproveitamos estarem os dois em Portugal para promovermos um encontro com o Presidente e
alargar a acção que estas entidades têm desenvolvido por todo o mundo, julgo que Cavaco Silva foi o
42º presidente que contactaram", explicou o presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira, referindo à
campanha 'Líderes para o Turismo' e à entrega de cartas abertas a Chefes de Estado e de Governo
pela OMT e o WTTC.
 
 O presidente do WTTC, David Scowsill, também saiu do encontro convicto que Cavaco Silva
"reconhece" a importância do turismo em Portugal e salientou o "sofrimento" que atravessa esta
indústria em Portugal, à semelhança do que acontece em outros países como Espanha.
 
 A comitiva que se deslocou à Presidência da República integrou também três membros do WTTC em
Portugal: Andre Jordan, Fernando Pinto e José Manuel Espírito Santo.
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Congresso da Associação Portuguesa de Agentes de Viagens realiza-se em 2013 em
Angra do Heroísmo: "Um importante marco para a retoma do turismo dos Açores"
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06 Dezembro 2012[Regional]
 
 A APAVT foi fundada em 1950, sendo uma das mais antigas associações empresariais do Turismo
português e, inegavelmente, a mais prestigiada e influente.
 
 É também a única associação de agentes de viagens no nosso País.
 
 O conjunto dos associados da APAVT representa cerca de 90% do volume de negócios do sector.
 
 A APAVT é uma associação nacional, tendo delegações em várias regiões do País, designadamente
nos Açores. A actual delegada regional da APAVT nos Açores é Catarina Cymbron iniciou em Coimbra,
o CORREIO DOS AÇORES considerou ser de pertinente importância conhecer o entendimento do
Presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira, sobre o que este Congresso poderia representar para a
actividade turística em Portugal e, em particular, como poderia influenciar favoravelmente a
reanimação do destino turístico Açores, o que motivou uma entrevista deveras importante.
 
 Correio dos Açores - O que significa este Congresso para a APAVT e para o seu Presidente?
 
 Pedro Ferreira (presidente da APAVT) - Os congressos da APAVT constituem o mais importante
momento da vida associativa e, de facto, da agenda turística nacional. Esse é o seu significado.
 
 Subjacentes à importância do Congresso, quais são as grandes questões de fundo que mais gostaria
de ver debatidas no decurso dos trabalhos?
 
 As grandes questões são, precisamente, as que estão espelhadas no programa do congresso.
Estratégias e políticas para o sector, o reconhecimento, de facto, da importância do turismo enquanto
actividade económica crucial para o desenvolvimento económico e social do País, como actividade
exportadora, geradora de riqueza e de emprego.
 
 O renovado papel e a importância do agente de viagens, quer como distribuidor do produto turístico,
quer junto do consumidor;
 
 Que produtos e que mercados deve Portugal procurar desenvolver, a reorganização turística e,
finalmente, os desafios do crescimento.
 
 Todos painéis de debate contam com um naipe de oradores verdadeiramente inédito pela sua
qualidade, nomes reconhecidos dentro e fora de Portugal.
 
 Que reflexos e que consequências de ordem prática deverá o Congresso ter para o vosso sector?
 
 Todos os debates visam medidas concretas, ideias exequíveis, e serão objecto de conclusões e
recomendações que serão transmitidas aos diferentes stakeholders do Turismo, públicos e privados.
Não vou, naturalmente, antecipar-me ao trabalho que só esta manhã se inicia.
 
 Contrariando as expectativas alimentadas ao longo de vários anos, a indústria turística dos Açores
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apresenta, presentemente, valores demasiado recessivos, ao invés do que acontece no continente
português onde, no PIB, o sector do turismo teve um crescimento assinalável.
 
 Em que medida e com que iniciativas poderão as Agências de Viagens e Turismo portuguesas dar
uma mão na promoção do destino turístico Açores e na canalização de turistas continentais para o
arquipélago?
 
 As agências de viagens portuguesas têm sido, historicamente, as grandes promotoras do turismo nos
Açores, tanto nos mercados internacionais como no mercado continental. Há que salientar que a
larguíssima maioria, quase a totalidade, dos turistas que chegam aos Açores, chegam através de
agências de viagens.
 
 Também, e infelizmente, é verdade que o rendimento disponível dos turistas continentais tem vindo a
diminuir, o que obviamente afecta negativamente o resultado deste mercado em particular.
 
 Os agentes de viagens e os operadores turísticos estão bem cientes deste desafio, e o que julgo se
impõe é um trabalho conjunto com as autoridades turísticas da região para encontrar as mais eficazes
soluções.
 
 A APAVT está, naturalmente, disponível e interessada nesta renovada colaboração e, desde logo, a
realização do congresso de 2013 em Angra do Heroísmo será um importantíssimo marco para a
retoma e desenvolvimento do turismo dos Açores.
 
 Grande presença açoriana em Coimbra
 
 A APAVT - Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo de Portugal, realiza este fim-de-
semana, em Coimbra, o seu Congresso, que é o principal fórum de intercâmbio de conhecimento e de
informação no seio da organização.
 
 O Congresso inicia-se hoje, quinta-feira, 6 de Dezembro, no auditório da Reitoria da Universidade de
Coimbra, estando previstas, na sessão solene de abertura, intervenções de João Gabriel Silva, da
Universidade, de João Paulo Barbosa de Melo, Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, de Pedro
Costa Ferreira, Presidente da APAVT, e ainda de Paulo Portas, Ministro de Estado e dos Negócios
Estrangeiros
 
 Os trabalhos propriamente ditos começam com a abordagem do tema "ESTRATÉGIAS E POLÍTICAS",
pelas 1.30 horas, estando prevista, para as 20 horas, a inauguração da exposição "Os Magníficos
Agentes de Viagens", seguindo-se o Jantar de Boas vindas, oferecido pela Câmara Municipal de
Coimbra no Hotel Vila Galé.
 
 Na sexta-feira, dia 7, os trabalhos compreenderão a abordagem aos temas "CRIAÇÃO DE VALOR",
"PORTUGAL: VIAJAR COM VALOR" e "PORTUGAL: PRODUTO E MERCADO", sendo o jantar, pelas 20.30
horas, oferecido pela TRAVELPORT, no Casino da Figueira da Foz.
 
 No sábado, último dia de trabalhos, o Congresso da APAVT arrancará com "WORKSHOPS DE
CAPÍTULOS", pelas 9 horas, em que na parte da manhã se tratará de discutir "PORTUGAL: OS
DESAFIOS DO CRESCIMENTO" ao passo que, da parte da tarde, haverá uma abordagem dedicada a
"Portugal - Reorganização turística".
 
 A sessão oficial de encerramento do Congresso será o culminar dos trabalhos, durante a qual estão
previstas intervenções de Pedro Machado, Presidente Turismo Centro de Portugal, de Pedro Costa
Ferreira, Presidente da APAVT, de Francisco Calheiros, presidente da CTP e, finalmente, de Álvaro
Santos Pereira, Ministro da Economia e do Emprego
 
 O Jantar de Encerramento, oferecido pela TAP, na Adega Campolargo, está previsto para as 20 horas
de sábado.
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 O 'Correio dos Açores', como órgão de informação convidado, cobrirá este acontecimento de grande
interesse para a indústria do Turismo e para o trade das Agências de Viagem e Turismo.
 
 Autor:
 
José Nunes em Coimbra
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Dírcia Lopes
dircia.lopes@economico.pt

Num ano marcado pela quebra
do consumo em Portugal, as
agências de viagens e turismo
redefinem estratégias para não
perderem vendas. Os pacotes
em que está tudo incluído - o
‘all inclusive’ -, rejeitado pelos
operadores até há dois anos, é a
estratégia que nenhuma empre-
sa pode negligenciar. Para cap-
tar mais turistas estrangeiros,
os empresários do sector defen-
dem que a aposta passa por re-
forçar ainda mais a promoção
do destino Portugal.

O director de marketing e
comunicação da Espírito Santo
Viagens, Rogério Cardoso, sa-
lienta que “as agências de via-
gens devem se adaptar à actual
realidade do mercado”. Por
isso, é fundamental transmitir a
mensagem, pela positiva, “que
em lugar de não viajar, a solu-
ção pode passar por viajar de
forma diferente e adaptada ao
‘budget’ de cada cliente”. O
mesmo responsável diz que a
estratégia da ES Viagens é de-
monstrar que “existem várias
opções de viagem, optando
muitas vezes por um destino em
detrimento de outro, mas sem-
pre indo de encontro ao que se
pretende”.

Sem revelar dados, Rogério
Cardoso garante que “o balanço
da actividade vai de encontro às
expectativas traçadas no início
do ano”, sendo que já seria ex-
pectável algum abrandamento
do mercado.

Para o presidente-executivo
da Travelstore, Frederic Frére, o
sector das agências de viagem
“deve procurar se reinventar e
adaptar às mudanças cada vez
mais rápidas do mercado envol-
vente”, já que o futuro será pro-
missor para os que antecipam
esta mudança. O responsável,
que actua no segmento das via-
gens de negócio, afirma que
Portugal dispõe de infraestrutu-
ras “para competir com qual-
quer dos melhores destinos de
‘metting industry’, apesar de
faltar “um centro de congressos

de maior dimensão em Lisboa”.
Frederic Frére alerta que a apos-
ta deve se centrar nas compo-
nentes de animação de cidade e
qualidade do comércio de rua
para os visitantes de negócio. A
Travelstore está a investir em
tecnologia e na introdução de
novos serviços e produtos para
gerar valor aos clientes empre-
sariais.

O segmento dos cruzeiros
também não escapa à quebra
da procura interna. O direc-
tor-geral da Melair, que repre-
senta o operador de cruzeiros
Royal Caribbean, Francisco
Teixeira, revela que “estamos a
trabalhar num ciclo de três
anos”, cujo objectivo é estar
mais próximo dos clientes, de
forma “a mostrar com mais
detalhe todos os elementos do
nosso produto. Os produtos do
grupo Royal Caribbean são re-
conhecidos pelo mercado, mas
temos ainda muito por fazer”.
A Melair assume-se como líder
de mercado com uma quota de
28%, mas admite este ano re-
gistou uma redução de 24% de
passageiros.

O volume de negócios gera-
do no sector das agências de
viagens ronda três mil milhões
de euros. De acordo com o pre-
sidente da Associação Portu-
guesa das Agências de Viagem
e Turismo, Pedro Costa Ferrei-
ra, este ano, no caso das em-
presas que se dedicam às via-
gens de lazer dos portugueses,
“a retracção no consumo con-
duziu a uma quebra que poderá
ter chegado aos 20%” na fac-
turação. Enquanto no número
de clientes foi menor, justifi-
cada com “uma procura de so-
luções mais económicas, via-
gens de menor duração e maior
proximidade”.

Nas viagens empresariais, o
cenário é “diferente, com resul-
tados mais ou menos em linha
com os do ano anterior, talvez
até um pouco acima”. Pedro
Costa Ferreira salienta que as
empresas portuguesas estão a
explorar mais os mercados in-
ternacionais, o que incrementa
as viagens de negócios. ■

Agências de viagens
apostam no tudo
incluído para vender
Empresas que se dedicam ao segmento de lazer
enfrentam uma quebra de vendas de 20%.

REACÇÕES

APAVT
O presidente da APAVT, Pe-
dro Costa Ferreira, espera
que no final do congresso
que arranca hoje “o Estado
não nos impeça de resolver
os nossos problemas”. E
defende que o sector do tu-
rismo deve adaptar a ofer-
ta aos mercados alvo, tan-
to nos tradicionais como
em novos (Brasil, Rússia,
Florida, Índia ou China).

O volume de negócios gerado no
sector das agências de viagem
ronda três mil milhões de euros.

Paulo Alexandre Coelho

CTP
O presidente da Confedera-
ção do Turismo, Francisco
Calheiros, alerta que 2013
“será exigente e irá obrigar
a um esforço acrescido
para manter e captar negó-
cio”. Redefinir as ofertas é
uma opção. Calheiros criti-
ca a reorganização legisla-
tiva porque retira influên-
cia aos privados.

ES Viagens
O segmento de lazer da
TopAtlântico vai fechar o
ano com um reforço da
quota de mercado, en-
quanto o ‘corporate’ fica-
rá acima de 2011. De acor-
do com Rogério Cardoso,
a área de ‘incoming’ vai
fechar 2012 em linha com
os objectivos, não existin-
do grandes eventos Inter-
nacionais em Portugal.

Travelstore
A Travelstore concentra a
actividade no segmento
das empresas. O presiden-
te executivo da empresa,
Frederic Frére, salienta
que a actual conjuntura
está a ajudar o negócio e,
apesar de haver meses de
menor crescimento, “a
tendência geral é de cres-
cimento a dois dígitos”.
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Congresso da APAVT arranca hoje

A Associação Portuguesa das
Agências de Viagem e Turismo
(APAVT) inicia hoje, em Coimbra,
o 38º congresso, com o tema
“Potenciar Recursos, Romper
Bloqueios, Ganhar Mercado”. A
abertura está a cargo do ministro
dos Negócios Estrangeiros, Paulo

Portas, mas ao longo dos três
dias são vários os oradores. A
secretária de Estado do Turismo,
o ministro da Economia, o
secretário-geral da Organização
Mundial do Turismo e gestores de
empresas vão apresentar
soluções para o sector crescer.
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Cavaco Silva reconhece importância do setor do Turismo - Secretário-geral da OMT
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13:34Quinta feira, 6 de dezembro de 2012
 
 Lisboa, 06 dez (lusa) -- A importância do turismo para promover a economia e a paz entre nações foi
hoje transmitida ao Presidente da República, Cavaco Silva, por representantes da Organização Mundial
do Turismo e do Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC).
 
 "Tivemos a oportunidade de ouvir do próprio presidente o reconhecimento da importância do setor"
do turismo, afirmou o secretário-geral da Organização Mundial do Turismo, Taleb Rifai, à saída de uma
audiência hoje de manhã com o chefe de Estado.
 
 O encontro com Cavaco Silva foi promovido pela Associação Portuguesa das Agências de Viagens e
Turismo (APAVT), que convidou a Taleb Rifai e o presidente do Conselho Mundial de Viagens e
Turismo, (WTTC), David Scowsill, para oradores do 38.º Congresso da APAVT que hoje começa em
Coimbra.
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12:20 A semana
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/12/2012

Meio: GoBulling.com

URL: https://www.gobulling.com/ljc/col/public/NewsItem.tea?parNewsId=280462527

/

 
Indústria alimentarNestlé aposta em cereais portuguesesO director-geral da Nestlé Portugal, António
Reffóios, afirmou ontem que o objectivo da empresa é o de ter uma incorporação de 100% de
produtos nacionais nos cereais. "O nosso objectivo em termos de cereais, tal como na chicória e na
cevada, é ter uma incorporação de 100% de produtos nacionais e não há nenhuma razão objectiva
para que isso não aconteça", disse António Reffóios no "Encontro Rede de Fornecedores Nacionais",
promovido pela Nestlé.O responsável falou da necessidade de Nestlé e fornecedores trabalharem no
sentido de atingir essa ambição no curto prazo. Questionado pela Lusa à margem do evento, o
responsável não avançou datas, uma vez que essa realidade "não depende exclusivamente da Nestlé",
mas também da capacidade dos produtores."Basta tentar perceber-se e replicar aquilo que já é feito,
não partimos do zero, se há um conjunto de produtores nacionais que já o conseguem fazer é só
tentar perceber quais são as condições que possam permitir que esta nossa ambição seja real", disse.
O director-geral da Nestlé disse que a empresa está "disponível para ajudar", tal como fez com os
produtores de cereais, "que já hoje estão a fabricar produtos sem pesticidas, em condições de
qualidade equiparáveis às obtidas em França e Espanha, e que são aceitáveis do ponto de vista
económico"."Dizer-se que queremos muito incorporar matérias-primas nacionais, mas depois termos
de pagar um prémio de cinco, dez, 15 ou 20% não é uma equação que a companhia possa
equacionar", explicou. "Em termos de cereais, tivemos, no ano passado, entre 44 a 45% da
incorporação já com produtos exclusivamente nacionais ou de produtores nacionais", disse,
considerando o valor "muito aquém" do que é o objectivo da empresa. No caso da farinha sem
pesticidas, a Nestlé está quase nos 50% e o leite que utiliza nos produtos que fabrica em Portugal é
100% nacional.
 
 Agricultura precisa de inovação No actual momento de crise, a terra é um sector importante na
organização da sociedade e deve-se apostar na inovação, cooperação e dinamização socioeconómica
do espaço rural, afirmou à Lusa a directora da Federação Minha Terra.No âmbito do Fórum
"Desenvolvimento Local 2020", em Chaves, Regina Lopes considerou que os cinco eixos de
intervenção local para tornar a agricultura um modelo de desenvolvimento sustentável assentam na
promoção do conhecimento e inovação, gestão sustentável dos recursos naturais, cooperação
transfronteiriça, criação de parcerias e envolvimento de todas as partes (meio urbano, rural e zona
costeira). Actualmente, frisou, a terra volta a ser um meio "essencial" à sobrevivência das pessoas.
Por isso, é preciso cativar os jovens a investirem no sector.
 
 Terceiro trimestreExportações de móveis sobem 6,2%As exportações portuguesas de mobiliário e
colchoaria aumentaram 6,2% até Setembro, face ao mesmo período de 2011, devendo até final do
ano ultrapassar os mil milhões de euros do ano passado, segundo o Cluster das Empresas de
Mobiliário. "Caso se mantenha a tendência no último trimestre deste ano, prevê-se que o valor total
de exportações de mil milhões de euros conseguido em 2011 seja ultrapassado novamente,
reforçando um sector que este ano representará cerca de 2,8% das exportações totais nacionais", lê-
se no comunicado enviado à agência Lusa.
 
 Turismo "preparado" para a criseO Presidente da Associação Portuguesa de Agentes de Viagens e
Turismo (APAVT) disse ontem em Coimbra que o turismo "não é imune" à crise actual mas é dos
sectores bem preparados para liderar o crescimento do país. Em declarações à Agência Lusa, à
margem da apresentação do programa do 38º Congresso da APAVT, que começa quinta-feira em
Coimbra, Pedro Costa Ferreira frisou que quer o turismo interno nacional quer o turismo proveniente
de Espanha registaram "quebras importantes" no corrente ano. Para o turismo liderar o processo de
crescimento "necessário ao país", o responsável da APAVT considerou "realmente importante qualificar
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a oferta e deixar de construir".
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Cavaco Silva reconhece importância do setor do Turismo, diz o secretário-geral da
OMT
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Artigo | Qui, 06/12/2012 - 14:26
 
 A importância do turismo para promover a economia e a paz entre nações foi hoje transmitida ao
Presidente da República, Cavaco Silva, por representantes da Organização Mundial do Turismo e do
Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC).
 
 "Tivemos a oportunidade de ouvir do próprio presidente o reconhecimento da importância do setor"
do turismo, afirmou o secretário-geral da Organização Mundial do Turismo, Taleb Rifai, à saída de uma
audiência hoje de manhã com o chefe de Estado.
 
 O encontro com Cavaco Silva foi promovido pela Associação Portuguesa das Agências de Viagens e
Turismo (APAVT), que convidou a Taleb Rifai e o presidente do Conselho Mundial de Viagens e
Turismo, (WTTC), David Scowsill, para oradores do 38.º Congresso da APAVT que hoje começa em
Coimbra.
 
 "Aproveitamos estarem os dois em Portugal para promovermos um encontro com o Presidente e
alargar a ação que estas entidades têm desenvolvido por todo o mundo, julgo que Cavaco Silva foi o
42º presidente que contactaram", explicou o presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira, referindo à
campanha "Líderes para o Turismo" e à entrega de cartas abertas a Chefes de Estado e de Governo
pela OMT e o WTTC.
 
 O presidente do WTTC, David Scowsill, também saiu do encontro convicto que Cavaco Silva
"reconhece" a importância do turismo em Portugal e salientou o "sofrimento" que atravessa esta
indústria em Portugal, à semelhança do que acontece em outros países como Espanha.
 
 A comitiva que se deslocou à Presidência da República integrou também três membros do WTTC em
Portugal: Andre Jordan, Fernando Pinto e José Manuel Espírito Santo.
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Aviação Agências de viagens com medo da diluição dos subsídios Mais Lidas Mais
Recentes
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/12/2012

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL:
http://www.noticiasaominuto.com/economia/26327/ag%c3%aancias-de-viagens-com-medo-da-dilui%c3%a7%c3%a3o-dos-

subs%c3%addios

/

 
A Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) teme que o negócio seja
afectado no próximo ano pela diluição ao longo dos meses de metade dos subsídios de férias e de
Natal dos portugueses.
 
 12:02 - 06 de Dezembro de 2012 | Por Notícias Ao Minuto
 
 A Associação das Agências de Viagens receia o impacto que o pagamento em duodécimos dos
subsídios de férias e de Natal poderá ter no sector.
 
 "Não será difícil prever mais uma quebra, é um facto. E também é um facto que o parcelamento
sobretudo do subsídio de férias provocará que, na altura do pico [Verão], o mercado se vá comportar
ainda pior do que em anos anteriores. Não o podemos esconder, são os factos que estão à nossa
espera", afirma o presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira, em declarações à TSF.
 
 A associação que representa o sector admite que o ano de 2012 correu mal, apesar de a queda da
procura interna ter sido compensada com viagens de negócios e a visita de estrangeiros, e agora,
teme uma nova quebra no próximo ano, devido às mexidas no pagamento dos subsídios.
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Presidente Cavaco reconhece importância do Turismo Noticias Relacionadas Mais
Lidas
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A importância do turismo para promover a economia e a paz entre nações foi, esta quinta-feira,
transmitida ao Presidente da República, Cavaco Silva, por representantes da Organização Mundial do
Turismo e do Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC).
 
 13:34 - 06 de Dezembro de 2012 | Por Lusa
 
 "Tivemos a oportunidade de ouvir do próprio Presidente o reconhecimento da importância do sector"
do turismo, afirmou o secretário-geral da Organização Mundial do Turismo, Taleb Rifai, à saída de uma
audiência hoje de manhã com o chefe de Estado.
 
 O encontro com Cavaco Silva foi promovido pela Associação Portuguesa das Agências de Viagens e
Turismo (APAVT), que convidou a Taleb Rifai e o presidente do Conselho Mundial de Viagens e
Turismo, (WTTC), David Scowsill, para oradores do 38.º Congresso da APAVT que hoje começa em
Coimbra.
 
 "Aproveitamos estarem os dois em Portugal para promovermos um encontro com o Presidente e
alargar a ação que estas entidades têm desenvolvido por todo o mundo, julgo que Cavaco Silva foi o
42º presidente que contactaram", explicou o presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira, referindo à
campanha 'Líderes para o Turismo' e à entrega de cartas abertas a Chefes de Estado e de Governo
pela OMT e o WTTC.
 
 O presidente do WTTC, David Scowsill, também saiu do encontro convicto que Cavaco Silva
"reconhece" a importância do turismo em Portugal e salientou o "sofrimento" que atravessa esta
indústria em Portugal, à semelhança do que acontece em outros países como Espanha.
 
 A comitiva que se deslocou à Presidência da República integrou também três membros do WTTC em
Portugal: Andre Jordan, Fernando Pinto e José Manuel Espírito Santo.
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Representantes da APAVT, OMT e WTTC com audiência em Belém
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06-12-2012 Noticias
 
 Na manhã do dia de abertura do 38º congresso da APAVT, que decorre em Coimbra de 6 a 9 de
Dezembro, o Presidente da República recebe em audiência o presidente da APAVT, Pedro Costa
Ferreira, o secretário-geral da OMT, Taleb Rifai, e o presidente do 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 actualmente uma das actividades 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 acções junto de
Chefes de Estado e de Governo.
 A comitiva que se deslocará a Belém integra também três membros do WTTC em Portugal,
designadamente Andre Jordan, Fernando Pinto e José Manuel 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.
 
 

Página 204



A205

APAVT com aplicação no iTunes
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A APAVT já tem uma aplicação disponível na iTunes Store da Apple, que dá acesso aos utilizadores
terem informação "permanentemente actualizada sobre a agenda e locais do congresso, notícias e
patrocinadores." A aplicação, gratuita, tem como nome APAVT e basta procurar a mesma na iTunes e
descarregar ou ir directamente ao l ink https://itunes.apple.com/pt/app/congresso-
apavt/id577412881?mt=8&uo=4. "Trata-se de mais uma inovação destinada a facilitar o acesso à
informação sobre o congresso, mesmo durante a sua realização", considerou o presidente da APAVT,
Pedro Costa Ferreira.
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A BTL está presente no 38º congresso da APAVT que começou esta quarta-feira, em Coimbra, no
âmbito da sua estratégia de promoção relativa aos grandes eventos internacionais e nacionais. "A
presença no congresso da APAVT vai permitir potenciar a área de negócios, já que a presença em
eventos deste cariz permite manter e estabelecer novos contactos", explica a directora da feira,
Fátima Vila Maior. "Cada vez mais, o contacto com as agências de turismo, e em especial um
congresso como o da APAVT, ajuda-nos a nós, enquanto feira internacional de turismo, a compreender
melhor, identificar necessidades, redireccionar objectivos juntos das mesmas e mostrar todas as
vantagens que estas têm ao estarem presentes num certame como a BTL", acrescenta. Tal como
aconteceu na edição deste ano, a BTL e a APAVT estão a analisar novos formatos de participação na
feira. Para o ano, lembre-se, a BTL vai decorrer de 27 de Fevereiro a 3 de Março, na FIL, em Lisboa.
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O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, reconhece a importância do turismo na economia.
Essa foi, pelo menos, a ideia com que ficaram o secretário-geral da Organização Mundial de Turismo
(OMT), Taleb Rifai, e o presidente do Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC), David Scowsill,
depois de uma reunião com o chefe de Estado português. "Tivemos a oportunidade de ouvir do próprio
presidente o reconhecimento da importância do sector", disse Taleb Rifai, depois do encontro, citado
pela agência Lusa. Já o presidente do WTTC deu o mesmo feedback e sublinhou o "sofrimento" por
que passa, neste momento, a actividade turística em Portugal. O encontro com Cavaco Silva foi
promovido pela Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), que convidou a
Taleb Rifai e David Scowsill para serem oradores do 38.º Congresso da APAVT, evento que começou
esta quinta-feira, em Coimbra.
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Está já disponível, para descarga na iTunes Store da Apple, a aplicação "APAVT", que permite aos
utilizadores de iPhone, iPad e iPod Touch disporem de informação permanentemente atualizada sobre
a agenda e locais do congresso, notícias e patrocinadores. A aplicação é gratuita, bastando procurar
na iTunes por "APAVT" ou ir diretamente ao link https://itunes.apple.com/pt/app/congresso-
apavt/id577412881?mt=8&. "Trata-se de mais uma inovação destinada a facilitar o acesso à
informação sobre o congresso, mesmo durante a sua realização", afirma o presidente da APAVT, Pedro
Costa Ferreira.
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A importância do turismo para promover a economia e a paz entre nações foi transmitida, esta quinta-
feira ao Presidente da República, Cavaco Silva, por representantes da Organização Mundial do Turismo
e do Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC).
 
 06-12-2012
 
 Por Correio da Manhã
 
 "Tivemos a oportunidade de ouvir do próprio presidente o reconhecimento da importância do sector"
do turismo, afirmou o secretário-geral da Organização Mundial do Turismo, Taleb Rifai, à saída de uma
audiência esta manhã com o chefe de Estado.O encontro com Cavaco Silva foi promovido pela
Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), que convidou a Taleb Rifai e o
presidente do Conselho Mundial de Viagens e Turismo, (WTTC), David Scowsill, para oradores do 38.º
Congresso da APAVT que hoje começa em Coimbra."Aproveitamos estarem os dois em Portugal para
promovermos um encontro com o Presidente e alargar a acção que estas entidades têm desenvolvido
por todo o mundo, julgo que Cavaco Silva foi o 42º presidente que contactaram", explicou o
presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira, referindo à campanha 'Líderes para o Turismo' e à entrega
de cartas abertas a Chefes de Estado e de Governo pela OMT e o WTTC.O presidente do WTTC, David
Scowsill, também saiu do encontro convicto que Cavaco Silva "reconhece" a importância do turismo
em Portugal e salientou o "sofrimento" que atravessa esta indústria em Portugal, à semelhança do que
acontece em outros países como Espanha.A comitiva que se deslocou à Presidência da República
integrou também três membros do WTTC em Portugal: Andre Jordan, Fernando Pinto e José Manuel
Espírito Santo.
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Empresas que se dedicam ao segmento de lazer enfrentam uma quebra de vendas de 20%. Num ano
marcado pela quebra do consumo em Portugal, as agências de viagens e turismo redefinem
estratégias para não perderem vendas. Os pacotes em que está tudo incluído - o 'all inclusive' -,
rejeitado pelos operadores até há dois anos, é a estratégia que nenhuma empresa pode negligenciar.
Para captar mais turistas estrangeiros, os empresários do sector defendem que a aposta passa por
reforçar ainda mais a promoção do destino Portugal. O director de marketing e comunicação da
Espírito Santo Viagens, Rogério Cardoso, salienta que "as agências de viagens devem se adaptar à
actual realidade do mercado". Por isso, é fundamental transmitir a mensagem, pela positiva, "que em
lugar de não viajar, a solução pode passar por viajar de forma diferente e adaptada ao 'budget' de
cada cliente". O mesmo responsável diz que a estratégia da ES Viagens é demonstrar que "existem
várias opções de viagem, optando muitas vezes por um destino em detrimento de outro, mas sempre
indo de encontro ao que se pretende". Sem revelar dados, Rogério Cardoso garante que "o balanço da
actividade vai de encontro às expectativas traçadas no início do ano", sendo que já seria éxpectável
algum abrandamento do mercado. Para o presidente-executivo da Travelstore, Frederic Frére, o sector
das agências de viagem "deve procurar se reinventar e adaptar às mudanças cada vez mais rápidas do
mercado envolvente", já que o futuro será promissor para os que antecipam esta mudança. O
responsável, que actua no segmento das viagens de negócio, afirma que Portugal dispõe de
infraestruturas "para competir com qualquer dos melhores destinos de 'metting industry', apesar de
faltar "um centro de congressos de maior dimensão em Lisboa". Frederic Frére alerta que a aposta
deve se" centrar nas componentes de animação de cidade e qualidade do comércio de rua para os
visitantes de negócio. A Travelstore está a investir em tecnologia e na introdução de novos serviços e
produtos para gerar valor aos clientes empresariais. O segmento dos cruzeiros também não escapa à
quebra da procura interna. O director-geral da Melair, que representa o operador de cruzeiros Royal
Caribbean, Francisco Teixeira, revela que "estamos a trabalhar num ciclo de três anos", cujo objectivo
é estar mais próximo dos clientes, de forma "a mostrar com mais detalhe todos os elementos do
nosso produto. Os produtos do grupo Royal Caribbean são reconhecidos pelo mercado, mas temos
ainda muito por fazer". A Melair assume-se como líder de mercado com uma quota de 28%, mas
admite este ano registou uma redução de 24% de passageiros. O volume de negócios gerado no
sector das agências de viagens ronda três mil milhões de euros. De acordo com o presidente da
Associação Portuguesa das Agências de Viagem e Turismo, Pedro Costa Ferreira, este ano, no caso das
empresas que se dedicam às viagens de lazer dos portugueses, "a retracção no consumo conduziu a
uma quebra que poderá ter chegado aos 20%" na facturação. Enquanto no número de clientes foi
menor, justificada com "uma procura de soluções mais económicas, viagens de menor duração e
maior proximidade". Nas viagens empresariais, o cenário é "diferente, com resultados mais ou menos
em linha com os do ano anterior, talvez até um pouco acima". Pedro Costa Ferreira salienta que as
empresas portuguesas estão a explorar mais os mercados internacionais, o que incrementa as viagens
de negócios. Congresso da APAVT arranca hoje A Associação Portuguesa das Agências de Viagem e
Turismo (APAVT) inicia hoje, em Coimbra, o 38° congresso, com o tema "Potenciar Recursos, Romper
Bloqueios, Ganhar Mercado". A abertura está a cargo do ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo
Portas, mas ao longo dos três dias são vários os oradores. A secretária de Estado do Turismo, o
ministro da Economia, o secretário-geral da Organização Mundial do Turismo e gestores de empresas
vão apresentar soluções para o sector crescer.
 
 Diário Económico
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A Associação das Agências de Viagem receia que no próximo ano o negócio venha a ser afetado pela
diluição ao longo dos meses de metade do subsídio de férias dos portugueses.
 
 Apesar de reconhecer que o ano de 2012 nem correu mal, a Associação Portuguesa das Agências de
Viagens e Turismo (APAVT), acredita que a crise, o corte nos subsídios e a diluição ao longo dos meses
de metade do subsídio de férias vai afetar o setor.
 
 No dia em começa, em Lisboa, o 38.º Congresso Nacional da APAVT, o presidente Pedro Costa
Ferreira diz acreditar que a crise vai continuar a produzir efeitos.
 
 Não será difícil prever mais uma quebra, é um facto. E também é um facto que o parcelamento
sobretudo do subsídio de férias provocará que, na altura do pico [Verão], o mercado se vá comportar
ainda pior do que em anos anteriores, desabafa Pedro Costa Ferreira.
 
 Em 2012, a queda da procura interna foi compensada com viagens de negócios e pela visita de
estrangeiros.
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O 38.º Congresso da Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo (APAVT), que arranca
hoje em Coimbra, decorrendo até domingo, 9 de Dezembro, vai contar com a presença de cerca de
uma dezena de embaixadores, numa iniciativa que conta com o apoio do IPDAL-Instituto para o
Desenvolvimento da América Latina e do Turismo Centro de Portugal.
 
 Argentina, Brasil, Cabo Verde, Colômbia, Cuba, Equador, Panamá, Paraguai, Peru, Polónia, República
Checa, República Dominicana e Uruguai são os países representados no congresso, onde o IPDAL irá
ter também um espaço de exposição e divulgação dos países da América Latina.
 
 "Trata-se, acima de tudo, de um passo no sentido de envolver os diplomatas de outros países no
nosso sector, de aprofundar relações, de proporcionar um melhor conhecimento mútuo, enfim, o
nosso próprio contributo no âmbito da diplomacia económica", afirma o presidente da APAVT, Pedro
Costa Ferreira, sublinhando tratar-se de "uma iniciativa pioneira" que a associação pretende
"desenvolver e alargar no futuro".
 
 Além da participação no congresso, os diplomatas participaram também num jantar que decorreu
ontem no Aliança Underground Museum, em Sangalhos, e no qual esteve também presente a
secretária de Estado do Turismo, Cecília Meireles, a subsecretária de Estado-Adjunta do Ministro de
Estado e dos Negócios Estrangeiros, Vânia Dias da Silva, e o presidente da Câmara Municipal de
Anadia, Litério Augusto Marques, bem como a direcção da APAVT, do IPDAL, do Turismo Centro de
Portugal e da Associação Rota da Bairrada.
 
 I.M.
 
 06/12/2012
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O Turismo de Macau vai voltar a estar presente no Congresso da Associação Portuguesa de Agências
de Viagens e Turismo (APAVT), contando este ano com um dia dedicado ao destino, que se assinala no
sábado, 8 de Dezembro, no âmbito da parceria estabelecida com a APAVT como Destino Preferido em
2012.
 
 Em comunicado à imprensa, o Turismo de Macau refere que vai promover uma série de iniciativas
durante o 38.º Congresso da APAVT, como um almoço para todos os congressistas com os sabores
mais característicos de Macau, a decorrer no hotel Vila Galé Coimbra, no qual as boas-vindas serão
dadas por uma jovem macaense que estará vestida com um luxuoso traje de imperatriz chinesa.
 
 Além do almoço, o Turismo de Macau vai também levar até ao Congresso uma caligrafa e um
desenhista macaense, estando também prevista a participação da Escola de Artes Marciais Chinesas
She-Si, do Porto, que fará a demonstração da Dança do Dragão e de artes marciais.
 
 O 38.º Congresso da APAVT arranca hoje em Coimbra, sob o tema "Turismo: Potenciar Recursos,
Romper Bloqueios, Ganhar Mercados", decorrendo até domingo, 9 de Dezembro.
 
 I.M.
 
 06/12/2012
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Já pode ser consultada no nosso site, em www.turisver.com a edição de 20 de Novembro da revista
Turisver que faz manchete com a entrevista ao presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira que, em
vésperas de mais um congresso da Associação, nos faz a análise do sector. Também como tema de
capa falamos da reforma das Entidades Regionais de Turismo.
 
 Destaque também para um trabalho sobre o incoming e o outgoing, no âmbito do qual a Turisver
ouviu responsáveis de agências de viagens em cada uma destas áreas.
 
 Também nesta edição, apresentamos uma reportagem sobre o World Travel Market e uma entrevista
aos dois coordenadores do PAGETUR - Programa Avançado de Gestão para o Turismo da Universidade
Católica de Lisboa, Nuno Fazenda e Pedro Celeste.
 
 Na rubrica hotelaria, os destaques vão para uma reportagem sobre o Hotel Santa Margarida que abriu
portas em Oleiros a 1 de Outubro, e para os 40 anos do Grupo Pestana. Já em AV&TO, e entre outros
temas, falamos da 9ª Convenção da Bestravel, do lançamento da programação de neve da Orizonia
Life, e ainda do charter de fim de ano da Alto Astral para Maceió e Natal.
 
 A programação da Pullmantur para 2013, em "Cruzeiros", os resultados da TAP no terceiro trimestre
deste ano e a nova ligação dos TACV a Fortaleza à partida de Lisboa, na rubrica "Aviação" são outros
temas em destaque nesta edição.
 
 Recordamos que aceder à edição online da revista Turisver é muito simples, bastando para isso clicar
na imagem da capa da revista no canto superior do ecrã. O acesso pode também ser feito a partir da
nossa newsletter, para os assinantes.
 
 M.F.
 
 06/12/2012
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A Travelport Portugal vai estar presente no 38.º Congresso da Associação Portuguesa de Agências de
Viagem e Turismo (APAVT), que arranca hoje em Coimbra, decorrendo até domingo, 9 de Dezembro.
 
 No Congresso da APAVT, a Travelport vai promover um jantar de gala que reunirá as centenas de
participantes deste que é um dos principais eventos do turismo nacional, um jantar que está marcado
para as 20h00 de sexta-feira, 7 de Dezembro, no Casino da Figueira da Foz, segundo comunicado à
imprensa.
 
 A animação do jantar é da responsabilidade dos The Lucky Duckies, que vão recordar alguns êxitos
dos anos 50, estando também prevista uma actuação de Mariana Domingues que conquistou o
segundo lugar no programa televisivo "Ídolos".
 
 I.M.
 
 06/12/2012
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Lusa - Esta notícia foi escrita nos termos do Acordo Ortográfico
 
 13:34Quinta feira, 6 de Dezembro de 2012
 
 Lisboa, 06 dez (lusa) -- A importância do turismo para promover a economia e a paz entre nações foi
hoje transmitida ao Presidente da República, Cavaco Silva, por representantes da Organização Mundial
do Turismo e do Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC).
 
 "Tivemos a oportunidade de ouvir do próprio presidente o reconhecimento da importância do setor"
do turismo, afirmou o secretário-geral da Organização Mundial do Turismo, Taleb Rifai, à saída de uma
audiência hoje de manhã com o chefe de Estado.
 
 O encontro com Cavaco Silva foi promovido pela Associação Portuguesa das Agências de Viagens e
Turismo (APAVT), que convidou a Taleb Rifai e o presidente do Conselho Mundial de Viagens e
Turismo, (WTTC), David Scowsill, para oradores do 38.º Congresso da APAVT que hoje começa em
Coimbra.
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Detalhes Criado em 05-12-2012 O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Portas, vai
presidir à abertura oficial do XXXVIII Congresso da Associação Portuguesa das Agência de Viagens e
Turismo (APAVT), cerimónia agendada para as 15h00 de amanhã, no auditório da Reitoria da
Universidade de Coimbra. Subordinado ao tema "Potenciar Recursos, Romper Bloqueios, Ganhar
Mercado", o principal fórum de debate turístico nacional decorre entre os dias 6 e 9 de Dezembro, na
cidade candidata a património mundial da UNESCO, refere a APAVT no seu site. A cerimónia de
abertura e a primeira sessão de trabalhos serão realizadas no referido auditório da Reitoria da
Universidade de Coimbra e as restantes sessões de trabalho têm como palco o Vila Galé Coimbra,
hotel-sede do congresso. Fonte: APAVT
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Cerca de uma dezena de embaixadores marcam presença no Congresso da APAVT, numa iniciativa
que conta com o apoio do IPDAL-Instituto para o Desenvolvimento da América Latina, do Turismo
Centro de Portugal. Além da participação no congresso, os diplomatas irão hoje participar num jantar,
que terá lugar no Aliança Underground Museum, em Sangalhos, onde também estarão presentes a
secretária de Estado do Turismo, Cecília Meireles, a Subsecretária de Estado-Adjunta do Ministro de
Estado e dos Negócios Estrangeiros, Vânia Dias da Silva e o presidente da Câmara Municipal de
Anadia, bem como a direcção da APAVT, do IPDAL, do Turismo Centro de Portugal e da Associação
Rota da Bairrada, organizações que apoiam o evento. Argentina, Brasil, Cabo Verde, Colômbia, Cuba,
Equador, Panamá, Paraguai, Perú, Polónia, República Checa, República Dominicana e Uruguai, são os
países representados neste encontro e no congresso, onde o IPDAL irá ter um espaço de exposição e
divulgação dos países da América Latina.
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Coimbra irá receber, de 6 a 9 de Dezembro, o 38º Congresso da APAVT, este ano subordinado ao
tema "Turismo: Potenciar Recrusos, Romper bloqueios, Ganhar Mercados", com o Turismo de Macau a
marcar de novo presença, o que acontece desde a realização do primeiro Congresso da APAVT. Entre
as diversas acções promovidas pela Turismo de Macau em Portugal no dia 8, destaca-se um almoço
com sabores macaenses a ser oferecido a todos os congressistas, no Hotel Vila Galé de Coimbra. As
boas-vindas serão dadas por uma jovem macaense envergando um luxuoso traje de imperatriz
chinesa que apenas podia ser usado na corte, com uma Fenix bordada a ouro. Destaca-se ainda a
presença de uma caligrafa e um desenhista macaense, bem como a participação da Escola de Artes
Marciais Chinesas She-Si, do Porto, que fará a demonstração da Dança do Dragão e de artes marciais.
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O Presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagem e Turismo (APAVT) sublinha que o
sector não estando imune à crise actual é dos mais bem preparados para liderar o crescimento do
país. Em vésperas de mais um congresso da APAVT, este ano em Coimbra, Pedro Costa Ferreira
afirma que o caminho de Portugal passa pelo nichos de mercado de qualidade.
 
 Café Portugal / Lusa | quarta-feira, 5 de Dezembro de 2012
 
 O presidente da APAVT frisa que quer o turismo interno nacional quer o turismo proveniente de
Espanha registaram quebras importantes no corrente ano.
 
 Para o turismo liderar o processo de crescimento necessário ao país, o responsável da APAVT
considera realmente importante qualificar a oferta e deixar de construir.
 
 Parar a construção de novos empreendimentos parece uma evidência para Pedro Costa Ferreira,
argumentando que Portugal tem excelentes condições ao nível das infraestruturas hoteleiras.
 
 O presidente da APAVT aponta o Algarve onde as taxas de ocupação, hoje, são infelizmente, bem
menos importantes do que há alguns anos, mas o problema não está na diminuição de turistas.
 
 Não existem menos turistas, existem até mais turistas, o que houve foi um crescimento de oferta
muito maior do que a nossa capacidade de atracção de turistas, frisa Pedro Costa Ferreira.
 
 O responsável lembra que para além de ter mudado o perfil do consumidor, mudou o desenho
mundial do turismo, com o aparecimento de novos mercados como a China, Índia e, no caso
português, o Brasil.
 
 São mercados que não são solução a curto prazo mas têm de ser acompanhados, defende.
 
 Para o responsável da APAVT, Portugal tem de actuar em nichos de mercado de qualidade. É um país
pequeno e só será visível se vencer a batalha da qualidade, sublinha.
 
 O número de turistas a chegar a Portugal cresceu globalmente 3,7%, de acordo com números de
Agosto - o número dos turistas oriundos de Espanha caiu 12%, o dos oriundos do mercado alemão
subiu e do inglês manteve-se estável.
 
 O mercado que cresceu mais foi o brasileiro, 12% e vai continuar a crescer, frisa Pedro Costa
Ferreira.
 
 As viagens corporativas e empresariais também aumentaram, até pela necessidade das empresas
procurarem novos mercados de exportação, tendo caído as viagens de lazer, quer ao nível do turismo
interno (5% menos com recurso a agências de viagens, que também registaram quebras de cerca de
10% em volume de negócios) quer de Portugal para o exterior (menos 20%) devido à crise e ao
menor rendimento disponível das pessoas, frisou Pedro Costa Ferreira.
 
 Os trabalhos do 38º Congresso da APAVT começam a 6 de Dezembro, em Coimbra, com um painel de
oradores onde se incluem o secretário-geral da Organização Mundial de Turismo, Taleb Rifai. O
congresso termina a 8 de Dezembro.
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Turismo não é imune à crise mas é dos setores "mais bem preparados" para liderar
crescimento do país
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/

 
O presidente da Associação Portuguesa de Agentes de Viagens e Turismo (APAVT) disse esta terça-
feira, em Coimbra, que o turismo "não é imune" à crise atual, mas é dos setores bem preparados para
liderar o crescimento do país. À margem da apresentação do programa do 38.º Congresso da APAVT,
que começa esta quinta-feira em Coimbra, Pedro Costa Ferreira frisou que quer o turismo interno
nacional quer o turismo proveniente de Espanha registaram "quebras importantes" no corrente ano.
 
 Para o turismo liderar o processo de crescimento "necessário ao país", o responsável da APAVT
considerou "realmente importante qualificar a oferta e deixar de construir". Parar a construção de
novos empreendimentos parece "uma evidência" para Pedro Costa Ferreira, argumentando que
Portugal tem "excelentes condições" ao nível das infraestruturas hoteleiras. Apontou o Algarve onde as
taxas de ocupação, hoje, são "infelizmente, bem menos importantes" do que há alguns anos, mas o
problema não está na diminuição de turistas, disse.
 
 "Não existem menos turistas, existem até mais turistas, o que houve foi um crescimento de oferta
muito maior do que a nossa capacidade de atração de turistas", frisou Pedro Costa Ferreira. O
responsável lembrou que para além de ter mudado o perfil do consumidor, mudou o "desenho
mundial" do turismo, com o aparecimento de novos mercados como a China, Índia e, no caso
português, o Brasil. "São mercados que não são solução a curto prazo mas têm de ser
acompanhados", defendeu.
 
 Para o responsável da APAVT, Portugal "tem de atuar em nichos de mercado de qualidade". "É um
país pequeno e só será visível se vencer a batalha da qualidade", sublinhou. O número de turistas a
chegar a Portugal cresceu globalmente 3,7 por cento, de acordo com números de agosto - o número
dos turistas oriundos de Espanha quebrou 12 por cento, o dos oriundos do mercado alemão subiu e do
inglês manteve-se estável. "O mercado que cresceu mais foi o brasileiro, 12 por cento, e vai continuar
a crescer", frisou Pedro Costa Ferreira.
 
 As viagens corporativas e empresariais também aumentaram, até pela necessidade das empresas
procurarem novos mercados de exportação, tendo caído as viagens de lazer, quer ao nível do turismo
interno (cinco por cento menos com recurso a agências de viagens, que também registaram quebras
de cerca de dez por cento em volume de negócios) quer de Portugal para o exterior (menos 20 por
cento) "devido à crise e ao menor rendimento disponível" das pessoas, frisou Pedro Costa Ferreira.
 
 Os trabalhos do 38.º Congresso da APAVT começam quinta-feira, com um painel de oradores onde se
incluem o secretário-geral da Organização Mundial de Turismo, Taleb Rifai e termina sábado.
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111 Coimbra acolhe, a par-
tir de amanhã e até ao próximo 
domingo, aquele que é, segundo 
Pedro Machado, presidente da 
Turismo Centro de Portugal, “o 
maior acontecimento” do setor 
em Portugal.

O  38.º Congresso Nacional 
da Associação Portuguesa das 
Agências de Viagens e Turismo 
(APAVT) – este ano dedicado à 
temática “Turismo: Potenciar 
Recursos, Romper Bloqueios, 
Ganhar Mercado” – conta com 
a participação de importantes 
personalidades nacionais e  in-
ternacionais. 

Aliás, ontem, durante a apre-
sentação do encontro, que de-
correu no salão nobre da Câmara 
Municipal de Coimbra, Pedro 
Costa Ferreira, presidente da 
APAVT, salientou que este é um 
“congresso de altíssimo nível”e 
que conta com “um naipe de 
oradores que não é comum em 
qualquer congresso mundial.” É 
o caso de Taleb Rifai, secretário-

geral da Organização Mundial 
do Turismo, David Scowsill, pre-
sidente do Conselho Mundial 
das Viagens e Turismo ou Michel 
de Blust, secretário-geral da Con-
federação Europeia das Associa-
ções de Agências de Viagens e 
Operadores Turísticos (ECTAA), 
entre outros decisores nacionais 
e estrangeiros.

Esta será a primeira vez que, em 
38 anos, o congresso nacional 
dos agentes de viagens se reali-
za na cidade de Coimbra, muito 
graças ao “otimismo e entusia-
mo” que a equipa liderada por 
Pedro Machado manifestou no 
ano passado, quando o congres-
so também se realizou no Centro 
de Portugal, mas em  Viseu.

“Um potencial por explorar” 
Na apresentação do encontro, 

João Paulo Barbosa de Melo, pre-
sidente da câmara, lembrou que 
há um potencial por explorar 
na região Centro, sobretudo na 
área do turismo. “Coimbra tem 

um rico património histórico 
e arquitetónico, é uma cidade 
cuja localização é central, que 
dá grande prioridade à cultura, 
e que tem várias estruturas (so-
bretudo desportivas) que fazem 
com que seja procurado para a 
realização de grandes eventos”. 
Por último, – concluiu – “esta-
mos empenhados em preparar 
a cidade para grandes eventos”. 
Prova disso é a construção do 
centro de congressos no Conven-
to de S. Francisco, que é, “prova-
velmente, o maior investimento 
financeiro que o poder local está 
a fazer a nível nacional”. “Esta-
mos a preparar-nos para diversi-
ficarmos a nossa oferta turística”, 
garantiu Barbosa de Melo.

Enquanto isso não acontece  – e 
como afirmou Pedro Machado – 
durante os três dias do congres-
so, “Coimbra será um referencial 
do turismo em Portugal”.

Patrícia Cruz Almeida
patricia.almeida@asbeiras.pt

Coimbra acolhe “maior 
evento da área do turismo”
Congresso da APAVT começa amanhã. A sessão oficial de abertura decorre às 15H00, 
no auditório da reitoria da Universidade de Coimbra

 Luís Providência, Pedro Costa Ferreira, João Paulo Barbosa de Melo e Pedro Machado apresentaram o evento

programa
RQuinta | 6 dezembro: 
15H00 – Sessão de abertura 
- Auditório da reitoria
16H30 – Sessão 1 : Turismo | 
Estratégias e políticas 
Com: Cecília Meireles (secre-
tária de Estado do Turismo); 
David Scowsill (presidente 
do WTTC); Taleb Rifai (OMT)
20H30 – Jantar no Hotel Vila 
Galé

RSexta | 7 dezembro:
09H00 – Sessão 2: Criação 
de valor 
Com: Michel de Blust (secre-
tário geral da ECTAA); Antó-
nio Azevedo (presidente da 
ABAV); John Pittman (Indus-
try and Consumer Affairs); 
Luíz Mór (vice-presidente da 
TAP Portugal)
10H45 - Sessão 3: Portugal | 
Viajar com valor
Com: Michel de Blust ; Alber-
to Regueira (vice-presidente 
da DECO); Vera Jardim (pro-
vedor do cliente)
15H00 – Sessão 4: Portugal| 
Produtos e mercado
Com: Patrick M. Delaney (In-
dustry Relations - MCI HQ); 
João Soeiro (administrador 
da GeoWinds); Carlos Fer-
reirinha (presidente da MCF); 
Frederico Costa (presidente 
do Turismo de Portugal)

RSábado | 8 dezembro
09H00 – Sessão 5: Portugal 
| Os desafios do crescimento 
Com: Jorge Vasconcellos e Sá 
(presidente da Vasconcellos 
e Sá Associados);  Francisco 
Sá Nogueira (administrador 
da PortugalRes); José Theo-
tónio (Grupo Pestana); Raúl 
Martins (Grupo Altis Hotels)
11H15 - Workshops
15H00 – Sessão 7: Portugal | 
Reorganização turística 
Com: Pedro Machado (pre-
sidente da Turismo Centro 
de Portugal); Duarte Correia 
(administrador da TUI Portu-
gal); Fernando Seara (presi-
dente da Câmara de Sintra); 
Tiago Franco (diretor-geral 
da IPSIS)
18H00 – Sessão oficial de 
encerramento

DB-Carlos Jorge Monteiro
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José João Ribeiro

O 38º Congresso da Associa-
ção Portuguesa das Agências
de Viagens e Turismo (APAVT)
decorre de amanhã até sá-
bado, no Hotel Villa Galé, em
Coimbra.

No encontro de apresenta-
ção do evento, que teve lugar
ontem na sala de sessões da
Câmara Municipal de Coim-
bra, Pedro Machado definiu a
iniciativa como o «maior acon-

tecimento do ano do sector do
turismo em Portugal».

O presidente da Turismo Cen-
tro de Portugal desejou que
«uma reunião desta grandeza
sirva a coesão deste território».
Pedro Costa Ferreira definiu o
congresso, que pela primeira
vez se realiza em Coimbra,
como «o maior acontecimento
do sector turístico em Portugal».

No encontro, segundo o pre-
sidente da APAVT, serão deba-
tidas as políticas macroeconó-

micas do turismo e o papel dos
agentes de viagens no quadro
actual.

O programa inclui ainda de-
bates sobre Portugal turístico
e os mercados que o país pre-
tende atingir, bem como as po-
líticas de crescimento, bem
como um painel sobre reorga-
nização turística.

João Paulo Barbosa de Melo
interrogou-se sobre se «os nos-
sos responsáveis percebem a
importância de gerar valor que
este sector tem».

Na opinião do presidente da
Câmara de Coimbra, a região
Centro e Coimbra podem ser
uma grande “vitamina C” de que
o país anda a precisar e devem
dar mais ao país do que aquilo
que têm dado. «Coimbra tem
notoriedade internanacional»
referiu, dando como exemplo o
novo Centro de Congressos do
Convento de S. Francisco. |

Coimbra junta operadores
mundiais de turismo
Coesão A cidade e a região Centro podem ser uma grande “vitamina C” 
de que Portugal anda a precisar, diz o autarca Barbosa de Melo

CARLOS ARAÚJO

Encontro de operadores turísticos foi ontem apresentado
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TURISMO

Agentes de viagens garantem que o turis-
mos pode liderar crescimento da economia
O presidente da Associação Portuguesa de Agentes de Viagens e
Turismo (APAVT) defendeu ontem, em Coimbra, que o turismo “não é
imune” à crise atual mas é dos sectores bem preparados para liderar o
crescimento do País. Pedro Costa Ferreira frisou, na apresentação do
38º Congresso da APAVT que começa amanhã, em Coimbra, que quer o
turismo interno nacional quer o turismo proveniente de Espanha
registaram “quebras importantes” no corrente ano.
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Algarve está demasiado dependente das low cost, afirma presidente do Turismo de
Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/12/2012

Meio: Low Cost Portugal Online

Jornalistas: Sérgio Bastos

URL:
http://www.lowcostportugal.net/viajar/companhias-aereas/algarve-esta-demasiado-dependente-das-low-cost-afirma-presidente-do-

turismo-de-portugal/2012/12/

/

 
Sérgio Bastos, Dezembro 5th, 2012, Etiquetas:algarve, Faro, frederico costa, Porto, Portugal, ryanair,
turismo portugal
 
 Algarve está demasiado dependente das low cost, afirma presidente do Turismo de Portugal
O presidente do Turismo de Portugal , Frederico Costa , considera que o Algarve está demasiado
dependente das companhias aéreas de baixo custo . Na sua opinião, é necessário captar mais rotas e
reequilibrar as operações aéreas para alguns destinos turísticos.
Frederico Costa afirmou também que o aeroporto do Porto que "está demasiado dependente de uma
Ryanair ".
O presidente do Turismo de Portugal aposta na diversificação de mercados e companhias aéreas nos
aeroportos nacionais, um objectivo que todos os anos é reavivado pelas autoridades regionais,
aeroportuárias e turísticas.
Em poucos dias é a segunda "crítica" ao excesso de tráfego low cost na região do Algarve. No
Expresso, o presidente da APAVT queixava-se que a "moda das low cost" é a principal responsável
pela sazonalidade do turismo algarvio.
 Sérgio Bastos , Dezembro 5th, 2012, Etiquetas: algarve , Faro , frederico costa , Porto , Portugal ,
ryanair , turismo portugal
 
Sérgio Bastos
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38º Congresso APAVT arranca a 6 de Dezembro
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05-12-2012 Noticias
 
 Pelo segundo ano consecutivo, o Centro de Portugal é o destino escolhido pela direcção da APAVT
para realizar o seu congresso. Coimbra é a cidade que acolhe o principal fórum de debate turístico
realizado em Portugal n um encontro que conta com a participação de importantes actores
internacionais como Taleb Rifai - secretário-geral da Organização Mundial do Turismo (OMT), David
Scowsill - presidente do Conselho Mundial das Viagens e Turismo (WTTC), e Michel de Blust -
secretário-geral da Confederação Europeia das Associações de Agências de Viagens e Operadores
Turísticos (ECTAA), entre outros decisores nacionais e estrangeiros.
 A apresentação do programa do 38º Congresso Nacional da Associação Portuguesa das Agências de
Viagens e Turismo (APAVT) que debaterá "Turismo - Potenciar Recursos, Romper Bloqueios, Ganhar
Mercado", foi apresentado em Coimbra, contando com seis painéis.
 Estratégias e Políticas; Criação de Valor; Portugal - Viajar com Valor; Portugal - Produto e Mercados;
Portugal - Os desafios do crescimento e Reorganização Turística são os temas que serão debatidos de
6 a 9 de Dezembro no Auditório da Reitoria.
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APAVT junta 13 Embaixadores em Sangalhos em "contributo no âmbito da diplomacia
económica"
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Presstur 05-12-2012 (14h24) A APAVT, que amanhã reúne em Coimbra o seu 38º Congresso Nacional,
junta hoje em Sangalhos, Embaixadores de 13 países, numa acção que o presidente da Associação
define como "contributo no âmbito da diplomacia económica".
 
 "Trata-se, acima de tudo, de um passo no sentido de envolver os diplomatas de outros países no
nosso sector, de aprofundar relações, de proporcionar um melhor conhecimento mútuo", diz ainda
Pedro Costa Ferreira, que também sublinha o tratar-se de uma "iniciativa pioneira", que tenciona
"desenvolver e alargar no futuro".
 
 De acordo com a APAVT, a iniciativa envolve os Embaixadores da Argentina, Brasil, Cabo Verde,
Colômbia, Cuba, Equador, Panamá, Paraguai, Peru, Polónia, República Checa, República Dominicana e
Uruguai, que além de participarem no Congresso têm hoje um jantar no Aliança Underground
Museum, em Sangalhos, em que também vão estar presentes a secretária de Estado do Turismo,
Cecília Meireles, e a subsecretária de Estado Adjunta do ministro de Estado e dos Negócios
Estrangeiros, Vânia Dias da Silva, bem como o presidente da Câmara Municipal de Anadia e as
direcções da APAVT, do IPDAL, do Turismo Centro de Portugal e da Associação Rota da Bairrada.
 
 Esta iniciativa, indica a APAVT, tem o apoio do IPDAL - Instituto para o Desenvolvimento da América
Latina, que vai promover "um espaço de exposição e divulgação dos países da América Latina", e do
Turismo Centro de Portugal, anfitrião pelo segundo ano consecutivo do Congresso da APAVT.
 
 O 38º Congresso Nacional da APAVT, que tem como tema central "Potenciar Recursos, Romper
Bloqueios, Ganhar Mercado", começa amanhã pelas 15h00 com uma sessão no Auditório da Reitoria
da Universidade de Coimbra, presidida pelo ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo
Portas, e intervenções também do Reitor da Universidade de Coimbra, João Gabriel Silva, do
presidente da Câmara Municipal de Coimbra, João Paulo Barbosa de Melo, e do presidente da
Associação.
 
 O primeiro dia dos trabalhos completa-se com o debate do tema "Turismo - Estratégias e Políticas",
também no Auditório da Reitoria da Universidade de Coimbra, com intervenções de Cecília Meireles,
do presidente do WTTC, David Scowsill, e do secretário-geral da OMT, Taleb Rifai, que durante a
manhã vão ser recebidos pelo Presidente da República (clique para ler:).
 
 As restantes sessões do Congresso, na sexta-feira, 7 de Dezembro, e no Sábado, dia 8, vão decorrer
no Hotel Vila Galé e são dedicadas aos temas "Criação de Valor", "Portugal - Viajar com valor",
"Portugal - Produto e Mercados", "Portugal - Os desafios do crescimento" e "Portugal - Reorganização
turística".
 
 Uma das novidades do 38º Congresso da APAVT é voltar a ter uma sessão exclusiva para associados,
descrita como "Workshops de Capítulos" sobre distribuição, operadores, incoming-DMC e Cruzeiros.
 
 O encerramento do Congresso está marcado para as 18h00 de Sábado, no Hotel Vila Galé, numa
sessão presidida pelo ministro da Economia e do Emprego, Álvaro Santos Pereira, e intervenções dos
presidentes da Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado, da APAVT, Pedro Costa Ferreira, e da
Confederação do Turismo Português, Francisco Calheiros.
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APAVT, OMT e WTTC recebidas em Belém pelo Presidente da República
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Impulso à campanha "Leaders for Tourism"
 
 Presstur 04-12-2012 (12h41) O Presidente da República recebe quinta-feira de manhã, em Belém, o
presidente da APAVT, o secretário-geral da OMT e o presidente do WTTC, numa audiência que tem
lugar poucas horas antes do início em Coimbra do 38º congresso da Associação das agências de
viagens portuguesas.
 
 "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
por Taleb Rifai e David Scowsill do convite para participarem, como oradores, no congresso da APAVT
deste ano", informou a Associação, que indica também que no encontro com Aníbal Cavaco Silva
participam ainda 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).
 
 O presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira, citado na informação divulgada pela Associação,
comentou que a participação de Taleb Rifai e David Scowsill no Congresso que vai decorrer em
Coimbra até Sábado, 8 de Dezembro, são "uma oportunidade ideal" para impulsionar um maior
reconhecimento do Turismo.
 
 "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", afirma.
 
 Clique para mais notícias:
 
 Clique para mais notícias:
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Embaixadores no 38.º Congresso da APAVT
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/12/2012

Meio: Publituris.pt

URL: http://www.publituris.pt/2012/12/05/embaixadores-no-38-o-congresso-da-apavt/

/

 
Embaixadores de mais de cerca de dez países vão marcar presença no 38.º Congresso da APAVT, que
decorre entre os idas 06 e 09 de Dezembro (quinta-feira a domingo), uma iniciativa apoiada pelo
IPDAL-Instituto para o Desenvolvimento da América Latina, do Turismo Centro de Portugal. Argentina,
Brasil, Cabo Verde, Colômbia, Cuba, Equador, Panamá, Paraguai, Perú, Polónia, República Checa,
República Dominicana e Uruguai são os países que vão estar representados e cujos embaixadores,
além do congresso, irão participar num jantar, esta quarta-feira, no Aliança Underground Museum, em
Sangalhos. Neste, marcarão igualmente presença a secretária de Estado do Turismo, Cecília Meireles;
a subsecretária de Estado-Adjunta do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Vânia Dias da
Silva; o presidente da Câmara Municipal de Anadia; a direcção da APAVT; do IPDAL; do Turismo
Centro de Portugal; e da Associação Rota da Bairrada. Todas organizações que apoiam o evento.
Segundo Pedro Costa Ferreira, presidente da APAVT: "Trata-se, acima de tudo, de um passo no
sentido de envolver os diplomatas de outros países no nosso sector, de aprofundar relações, de
proporcionar um melhor conhecimento mútuo, enfim, o nosso próprio contributo no âmbito da
diplomacia económica. Uma iniciativa pioneira, que iremos certamente desenvolver e alargar no
futuro."
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Paulo Portas em Coimbra pela APAVT
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/12/2012

Meio: Publituris.pt

URL: http://www.publituris.pt/2012/12/05/paulo-portas-em-coimbra-pela-apavt/

/

 
Paulo Portas, ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, vai presidir à abertura daquele que é o
38.º Congresso da APVT, numa cerimónia agendada para as 15h00 desta quinta-feira, 06 de
Dezembro, no auditório da Reitoria da Universidade de Coimbra. Sob o tema 'Potenciar Recursos,
Romper Bloqueios, Ganhar Mercado', a reunião magna da associação decorre até ao dia 09 de
Dezembro, domingo, em Coimbra, com as diversas sessões, exceptuando a de abertura, a decorrer no
Vila Galé Coimbra, hotel-sede do congresso.
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Congresso da APAVT diplomatas internacionais ao centro
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Cerca de uma dezena de embaixadores marcam presença no Congresso da APAVT, numa iniciativa
que conta com o apoio do IPDAL-Instituto para o Desenvolvimento da América Latina, do Turismo
Centro de Portugal. Além da participação no congresso, os diplomatas irão hoje participar num jantar,
que terá lugar no Aliança Underground Museum, em Sangalhos, onde também estarão presentes a
Secretária de Estado do Turismo, Cecília Meireles, a Subsecretária de Estado-Adjunta do Ministro de
Estado e dos Negócios Estrangeiros, Vânia Dias da Silva e o presidente da Câmara Municipal de
Anadia, bem como a direção da APAVT, do IPDAL, do Turismo Centro de Portugal e da Associação Rota
da Bairrada, organizações que apoiam o evento. Argentina, Brasil, Cabo Verde, Colômbia, Cuba,
Equador, Panamá, Paraguai, Perú, Polónia, República Checa, República Dominicana e Uruguai, são os
países representados neste encontro e no congresso, onde o IPDAL irá ter um espaço de exposição e
divulgação dos países da América Latina. "Trata-se, acima de tudo, de um passo no sentido de
envolver os diplomatas de outros países no nosso setor, de aprofundar relações, de proporcionar um
melhor conhecimento mútuo, enfim, o nosso próprio contributo no âmbito da diplomacia económica",
afirma o presidente da APAVT, sublinhando tratar-se de "uma iniciativa pioneira, que iremos
certamente desenvolver e alargar no futuro".
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Em declarações à Agência Lusa à margem da apresentação do programa do 38º Congresso da APAVT,
que começa quinta-feira em Coimbra, Pedro Costa Ferreira frisou que quer o turismo interno nacional
quer o turismo proveniente de Espanha registaram "quebras importantes" no corrente ano. Para o
turismo liderar o processo de crescimento "necessário ao país", o responsável da APAVT considerou
"realmente importante qualificar a oferta e deixar de construir". Parar a construção de novos
empreendimentos parece "uma evidência" para Pedro Costa Ferreira, argumentando que Portugal tem
"excelentes condições" ao nível das infraestruturas hoteleiras. Apontou o Algarve onde as taxas de
ocupação, hoje, são "infelizmente, bem menos importantes" do que há alguns anos, mas o problema
não está na diminuição de turistas, disse. "Não existem menos turistas, existem até mais turistas, o
que houve foi um crescimento de oferta muito maior do que a nossa capacidade de atração de
turistas", frisou Pedro Costa Ferreira. O responsável lembrou que para além de ter mudado o perfil do
consumidor, mudou o "desenho mundial" do turismo, com o aparecimento de novos mercados como a
China, Índia e, no caso português, o Brasil. "São mercados que não são solução a curto prazo mas
têm de ser acompanhados", defendeu. Para o responsável da APAVT, Portugal "tem de atuar em
nichos de mercado de qualidade". "É um país pequeno e só será visível se vencer a batalha da
qualidade", sublinhou. O número de turistas a chegar a Portugal cresceu globalmente 3,7%, de acordo
com números de agosto -- o número dos turistas oriundos de Espanha quebrou 12%, o dos oriundos
do mercado alemão subiu e do inglês manteve-se estável. "O mercado que cresceu mais foi o
brasileiro, 12% e vai continuar a crescer", frisou Pedro Costa Ferreira. As viagens corporativas e
empresariais também aumentaram, até pela necessidade das empresas procurarem novos mercados
de exportação, tendo caído as viagens de lazer, quer ao nível do turismo interno (cinco por cento
menos com recurso a agências de viagens, que também registaram quebras de cerca de dez por cento
em volume de negócios) quer de Portugal para o exterior (menos 20 por cento) "devido à crise e ao
menor rendimento disponível" das pessoas, frisou Pedro Costa Ferreira. Os trabalhos do 38º
Congresso da APAVT começam quinta-feira, com um painel de oradores onde se incluem o secretário-
geral da Organização Mundial de Turismo, Taleb Rifai e termina sábado. TAGS:APAVT,
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O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, recebe amanhã, 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, que vão
entregar ao Chefe de Estado a "Carta Aberta a Chefes de Estado e de Governo", no âmbito da
campanha "Leaders for Tourism" da OMT e do WTTC.
 
 A audiência decorre na manhã do dia em que arranca o 38.º Congresso da Associação Portuguesa das
Agências de Viagens e Turismo (APAVT), que começa amanhã, em Coimbra, decorrendo até Domingo,
dia 9 de Dezembro, por ocasião do qual decorre a visita a Portugal dos líderes da OMT e do WTTC, que
participam no congresso como oradores.
 
 "Considerando que o Turismo é actualmente uma das actividades 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 acções junto de
Chefes de Estado e de Governo", explica a APAVT em comunicado.
 
 "Há muito que chamamos a atenção para a necessidade de maior reconhecimento do nosso sector, 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 vai deslocar a Belém conta também com a participação de outros três membros do
WTTC, nomeadamente 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 está agendada para as 10h30 e, no final, o presidente da APAVT, o secretário-geral da
OMT e o presidente do WTTC vão estar disponíveis para questões.
 
 I.M.
 
 05/12/2012
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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. 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 José Manuel Espírito Santo,
presidente da Rioforte (Grupo Espírito Santo).
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A Travelport Portugal associa-se ao XXXVIII Congresso da Associação Portuguesa de Agências de
Viagem e Turismo, um dos eventos mais importantes do sector do Turismo em Portugal. A
multinacional de turismo - que em 2012 comemora 20 anos de atividade em Portugal - promove, no
dia 7 de dezembro, a partir das 20h00, no Casino da Figueira da Foz, um jantar de gala que reunirá as
centenas de participantes que marcam presença no Congresso, que decorre em Coimbra até dia 9 de
Dezembro, subordinado ao tema "Turismo: Potenciar Recursos, Romper Bloqueios, Ganhar Mercado".
A animação do jantar é da responsabilidade dos The Lucky Duckies, combo de jazz composto por
piano, contrabaixo, guitarra e bateria, que promete fazer recuar os convidados até aos anos 50, com
hits de Elvis Presley ou Frank Sinatra. Outra das convidadas musicais da Travelport é Mariana
Domingues que conquistou o segundo lugar no programa televisivo "Ídolos".
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O congresso foi apresentado ao início da tarde de hoje, no Salão Nobre da Câmara Municipal de
Coimbra, em conferência de Imprensa. Luís Providência, vereador responsável pelo Turismo da CM
Coimbra, Pedro Costa Ferreira, presidente da APAVT, João Paulo Barbosa de Melo, presidente da
Câmara Municipal de Coimbra, e Pedro Machado, presidente da Turismo Centro de Portugal marcaram
presença no encontro com os jornalistas.
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Actualidade
 
 04 | 12 | 2012   18.11H
 
 O Presidente da Associação Portuguesa de Agentes de Viagens e Turismo (APAVT) disse hoje em
Coimbra que o turismo "não é imune" à crise atual mas é dos setores bem preparados para liderar o
crescimento do país.
 
 Em declarações à Agência Lusa à margem da apresentação do programa do 38º Congresso da APAVT,
que começa quinta-feira em Coimbra, Pedro Costa Ferreira frisou que quer o turismo interno nacional
quer o turismo proveniente de Espanha registaram "quebras importantes" no corrente ano.
 
 Para o turismo liderar o processo de crescimento "necessário ao país", o responsável da APAVT
considerou "realmente importante qualificar a oferta e deixar de construir".
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A polícia fez buscas à casa Días Ferrán e à de outros envolvidos no processo que levou à falência as
agências de turismo e tudo o que encontrou será vendido para pagar aos credores.
 
 16:27Terça feira, 4 de dezembro de 2012
 
 Gerardo Días Ferrán foi o fundador do grupo de agências de turismo Marsans
 
 Reuters
 
 A polícia espanhola encontrou 150 mil euros em dinheiro, um quilo de ouro, avaliado em cerca de 60
mil euros, e vários automóveis de luxo na casa de Madrid de Gerardo Días Ferrán, fundador do grupo
de agências de turismo Marsans, que teve 30 balcões em Portugal, e que foi detido esta segunda-
feira.
 
 Segundo o jornal "Expansion", a detenção de Días Ferrán aconteceu no âmbito de uma investigação
iniciada a partir de uma queixa dos AC Hoteles, Mélia, Pullmantur e grupo Orizonia contra os antigos
proprietários das agências de viagem Marsans, que se apropriaram indevidamente dos depósitos
realizados pelos clientes para a reserva de férias.
 
 Em causa está a suspeita da prática de crimes de branqueamento de capitais e levantamento e
ocultação de bens.
 
 Localizados mais bens de outros detidos
 
 De acordo com o mesmo jornal, a polícia encontrou ainda 400 mil euros no domicílio do empresário
Ángel de Cabo e mais de um milhão de euros na propriedade de outro dois oito detidos, Susana Mora,
que era secretária de um dos empresários envolvidos no processo.
 
 O património dos envolvidos será vendido antes que se conclua o processo penal para saldar as
dívidas acumuladas.
 
 Este processo iniciou-se em março, quando os grupos hoteleiros denunciaram que os fundadores da
Marsans se apropriaram de bens da agência de viagens e ocultaram outros bens pessoais para evitar
que se tornasse efetiva a dívida contraída contra eles, que ascende a 45 milhões de euros.
 
 Dez mil credores prejudicados
 
 O Ministério Público espanhol considera que mais de dez mil credores terão sido prejudicados por falta
de pagamentos por parte da Marsans.
 
 A Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) disse ao Expresso que registou
cerca de 300 de reclamações de clientes, garantindo que foram todas resolvidas entre abril e maio
deste ano, na comissão arbitral da APAVT.
 
 O grupo das agências de turismo Marsans declarou falência há dois anos, levando ao
encerramento,em Portugal, dos 30 balcões das agências Marsans Lusitânia.
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18:10Terça feira, 4 de dezembro de 2012
 
 Coimbra, 04 dez (Lusa) - O Presidente da Associação Portuguesa de Agentes de Viagens e Turismo
(APAVT) disse hoje em Coimbra que o turismo "não é imune" à crise atual mas é dos setores bem
preparados para liderar o crescimento do país.
 
 Em declarações à Agência Lusa à margem da apresentação do programa do 38º Congresso da APAVT,
que começa quinta-feira em Coimbra, Pedro Costa Ferreira frisou que quer o turismo interno nacional
quer o turismo proveniente de Espanha registaram "quebras importantes" no corrente ano.
 
 Para o turismo liderar o processo de crescimento "necessário ao país", o responsável da APAVT
considerou "realmente importante qualificar a oferta e deixar de construir".
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O Presidente da Associação Portuguesa de Agentes de Viagens e Turismo (APAVT), Pedro Costa
Ferreira, disse, esta terça-feira, em Coimbra que o turismo "não é imune" à crise actual mas é dos
sectores bem preparados para liderar o crescimento do País.
 
 18:29 - 04 de Dezembro de 2012 | Por Lusa
 
 Em declarações à Agência Lusa à margem da apresentação do programa do 38º Congresso da APAVT,
que começa quinta-feira em Coimbra, Pedro Costa Ferreira frisou que quer o turismo interno nacional
quer o turismo proveniente de Espanha registaram "quebras importantes" no corrente ano.
 
 Para o turismo liderar o processo de crescimento "necessário ao país", o responsável da APAVT
considerou "realmente importante qualificar a oferta e deixar de construir".
 
 Parar a construção de novos empreendimentos parece "uma evidência" para Pedro Costa Ferreira,
argumentando que Portugal tem "excelentes condições" ao nível das infra-estruturas hoteleiras.
 
 Apontou o Algarve onde as taxas de ocupação, hoje, são "infelizmente, bem menos importantes" do
que há alguns anos, mas o problema não está na diminuição de turistas, disse.
 
 "Não existem menos turistas, existem até mais turistas, o que houve foi um crescimento de oferta
muito maior do que a nossa capacidade de atracção de turistas", frisou Pedro Costa Ferreira.
 
 O responsável lembrou que para além de ter mudado o perfil do consumidor, mudou o "desenho
mundial" do turismo, com o aparecimento de novos mercados como a China, Índia e, no caso
português, o Brasil.
 
 "São mercados que não são solução a curto prazo mas têm de ser acompanhados", defendeu.
 
 Para o responsável da APAVT, Portugal "tem de actuar em nichos de mercado de qualidade".
 
 "É um país pequeno e só será visível se vencer a batalha da qualidade", sublinhou.
 
 O número de turistas a chegar a Portugal cresceu globalmente 3,7%, de acordo com números de
agosto - o número dos turistas oriundos de Espanha quebrou 12%, o dos oriundos do mercado alemão
subiu e do inglês manteve-se estável.
 
 "O mercado que cresceu mais foi o brasileiro, 12% e vai continuar a crescer", frisou Pedro Costa
Ferreira.
 
 As viagens corporativas e empresariais também aumentaram, até pela necessidade das empresas
procurarem novos mercados de exportação, tendo caído as viagens de lazer, quer ao nível do turismo
interno (cinco por cento menos com recurso a agências de viagens, que também registaram quebras
de cerca de dez por cento em volume de negócios) quer de Portugal para o exterior (menos 20 por
cento) "devido à crise e ao menor rendimento disponível" das pessoas, frisou Pedro Costa Ferreira.
 
 Os trabalhos do 38º Congresso da APAVT começam quinta-feira, com um painel de oradores onde se
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incluem o secretário-geral da Organização Mundial de Turismo, Taleb Rifai e termina sábado.
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Presstur 04-12-2012 (12h41) O Presidente da República vai receber em Belém o Presidente da APAVT,
o Secretário-Geral da OMT e o presidente do WTTC, numa audência que terá lugar na manhã de
quinta-feira, 6 de Dezembro, data da abertura do 38º congresso da Associação Portuguesa das
Agências de Viagens e Turismo.
 
 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, que participarão como oradores no congresso da APAVT
que decorre em Coimbra entre 6 e 9 de Dezembro.
 
 Durante a audiência será entregue a "Carta Aberta a Chefes de Estado e de Governo", no âmbito da
campanha "Leaders for Tourism" da OMT e do WTTC, que visa reforçar o reconhecimento político do
Turismo, 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, citado
em comunicado.
 
 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 José Manuel Espírito Santo, presidente da Rioforte (Grupo Espírito
Santo).
 
 Clique para ver mais:
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Presstur 04-12-2012 (19h36) A audiência do Presidente da República aos dirigentes da APAVT, OMT e
WTTC está marcada para a manhã de quinta-feira e não amanhã como por lapso era referido na
notícia do PressTUR.
 
 Aos leitores e aos intervenientes apresentamos as nossas desculpas.
 
 A notícia já foi corrigida e pode ser lida clicando.
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Pedro Costa Ferreira, presidente da APAVT, Taleb Rifai, secretário-geral da Organização Mundial de
Turismo (OMT), e David Scowsill, presidente do Conselho Mundial das Viagens e Turismo (WTTC), vão
ser recebidos pelo Presidente da República no primeiro dia do 38.º Congresso da APAVT, que decorre
entre 06 e 09 de Dezembro. A audiência com Cavaco Silva acontece a propósito da entrega da 'Carta
Aberta a Chefes de Estado e de Governo', uma iniciativa no âmbito da campanha 'Leaders for Tourism'
da OMT e do WTTC. Esta "visa reforçar o seu reconhecimento político, através destas acções junto de
Chefes de Estado e de Governo." Para Pedro Costa Ferreira: "Há muito que chamamos a atenção para
a necessidade de maior reconhecimento do nosso sector, e a circunstância de termos no nosso
congresso personalidades desta estatura constituiu a oportunidade ideal para mais uma iniciativa
nesse sentido." A audiência em Belém tem início às 10h30 e, no final, os responsáveis da diversas
entidades turísticas nacionais e mundiais "estarão disponíveis para eventuais questões da imprensa."
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Luís Providência (vereador responsável pelo Turismo na Câmara Municipal de Coimbra), Pedro Costa
Ferreira (presidente da APAVT), João Paulo Barbosa de Melo (presidente da Câmara Municipal de
Coimbra) e Pedro Machado (presidente da Turismo Centro de Portugal). Foi apresentado esta terça-
feira, ao final da manhã, aos jornalistas o programa do 38.º Congresso da APAVT, que este ano
decorre em Coimbra. A conferência teve lugar no Salão Nobre da Câmara Municipal da cidade. Em
comunicado é recordado que a reunião anual da associação decorre entre os dias 06 e 09 de
dezembro (sexta e domingo) e que tem como tema principal 'Turismo - Potenciar Recursos, Romper
Bloqueios, Ganhar Mercado'. O Congresso conta com diversos oradores nacionais e estrangeiros, entre
os quais se destacam Cecília Meireles, secretária de Estado do Turismo; Taleb Rifai, secretário-geral
da Organização Mundial do Turismo (OMT); David Scowsill, presidente do Conselho Mundial das
Viagens e Turismo (WTTC); e Michel de Blust, secretário-geral da Confederação Europeia das
Associações de Agências de Viagens e Operadores Turísticos (ECTAA).
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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 José
Manuel 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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Em declarações à Agência Lusa à margem da apresentação do programa do 38º Congresso da APAVT,
que começa quinta-feira em Coimbra, Pedro Costa Ferreira frisou que quer o turismo interno nacional
quer o turismo proveniente de Espanha registaram "quebras importantes" no corrente ano. Para o
turismo liderar o processo de crescimento "necessário ao país", o responsável da APAVT considerou
"realmente importante qualificar a oferta e deixar de construir". Parar a construção de novos
empreendimentos parece "uma evidência" para Pedro Costa Ferreira, argumentando que Portugal tem
"excelentes condições" ao nível das infraestruturas hoteleiras. Apontou o Algarve onde as taxas de
ocupação, hoje, são "infelizmente, bem menos importantes" do que há alguns anos, mas o problema
não está na diminuição de turistas, disse. "Não existem menos turistas, existem até mais turistas, o
que houve foi um crescimento de oferta muito maior do que a nossa capacidade de atração de
turistas", frisou Pedro Costa Ferreira. O responsável lembrou que para além de ter mudado o perfil do
consumidor, mudou o "desenho mundial" do turismo, com o aparecimento de novos mercados como a
China, Índia e, no caso português, o Brasil. "São mercados que não são solução a curto prazo mas
têm de ser acompanhados", defendeu. Para o responsável da APAVT, Portugal "tem de atuar em
nichos de mercado de qualidade". "É um país pequeno e só será visível se vencer a batalha da
qualidade", sublinhou. O número de turistas a chegar a Portugal cresceu globalmente 3,7%, de acordo
com números de agosto -- o número dos turistas oriundos de Espanha quebrou 12%, o dos oriundos
do mercado alemão subiu e do inglês manteve-se estável. "O mercado que cresceu mais foi o
brasileiro, 12% e vai continuar a crescer", frisou Pedro Costa Ferreira. As viagens corporativas e
empresariais também aumentaram, até pela necessidade das empresas procurarem novos mercados
de exportação, tendo caído as viagens de lazer, quer ao nível do turismo interno (cinco por cento
menos com recurso a agências de viagens, que também registaram quebras de cerca de dez por cento
em volume de negócios) quer de Portugal para o exterior (menos 20 por cento) "devido à crise e ao
menor rendimento disponível" das pessoas, frisou Pedro Costa Ferreira. Os trabalhos do 38º
Congresso da APAVT começam quinta-feira, com um painel de oradores onde se incluem o secretário-
geral da Organização Mundial de Turismo, Taleb Rifai e termina sábado. TAGS:APAVT,
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 Última actualização: Dec 4, 2012 7:01 PM
 
 Coimbra, 04 dez (Lusa) - O Presidente da Associação Portuguesa de Agentes de Viagens e Turismo
(APAVT) disse hoje em Coimbra que o turismo "não é imune" à crise atual mas é dos setores bem
preparados para liderar o crescimento do país.
 
 Em declarações à Agência Lusa à margem da apresentação do programa do 38º Congresso da APAVT,
que começa quinta-feira em Coimbra, Pedro Costa Ferreira frisou que quer o turismo interno nacional
quer o turismo proveniente de Espanha registaram "quebras importantes" no corrente ano.
 
 Para o turismo liderar o processo de crescimento "necessário ao país", o responsável da APAVT
considerou "realmente importante qualificar a oferta e deixar de construir".
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O Presidente da Associação Portuguesa de Agentes de Viagens e Turismo (APAVT) disse hoje em
Coimbra que o turismo "não é imune" à crise actual mas é dos sectores bem preparados para liderar o
crescimento do país.
 
 Em declarações à Agência Lusa à margem da apresentação do programa do 38º Congresso da APAVT,
que começa quinta-feira em Coimbra, Pedro Costa Ferreira frisou que quer o turismo interno nacional
quer o turismo proveniente de Espanha registaram "quebras importantes" no corrente ano.
 
 Para o turismo liderar o processo de crescimento "necessário ao país", o responsável da APAVT
considerou "realmente importante qualificar a oferta e deixar de construir".
 
 Parar a construção de novos empreendimentos parece "uma evidência" para Pedro Costa Ferreira,
argumentando que Portugal tem "excelentes condições" ao nível das infra-estruturas hoteleiras.
 
 Apontou o Algarve onde as taxas de ocupação, hoje, são "infelizmente, bem menos importantes" do
que há alguns anos, mas o problema não está na diminuição de turistas, disse.
 
 "Não existem menos turistas, existem até mais turistas, o que houve foi um crescimento de oferta
muito maior do que a nossa capacidade de atracão de turistas", frisou Pedro Costa Ferreira.
 
 O responsável lembrou que para além de ter mudado o perfil do consumidor, mudou o "desenho
mundial" do turismo, com o aparecimento de novos mercados como a China, Índia e, no caso
português, o Brasil.
 
 "São mercados que não são solução a curto prazo mas têm de ser acompanhados", defendeu.
 
 Para o responsável da APAVT, Portugal "tem de actuar em nichos de mercado de qualidade".
 
 "É um país pequeno e só será visível se vencer a batalha da qualidade", sublinhou.
 
 O número de turistas a chegar a Portugal cresceu globalmente 3,7%, de acordo com números de
Agosto - o número dos turistas oriundos de Espanha quebrou 12%, o dos oriundos do mercado alemão
subiu e do inglês manteve-se estável.
 
 "O mercado que cresceu mais foi o brasileiro, 12% e vai continuar a crescer", frisou Pedro Costa
Ferreira.
 
 As viagens corporativas e empresariais também aumentaram, até pela necessidade das empresas
procurarem novos mercados de exportação, tendo caído as viagens de lazer, quer ao nível do turismo
interno (cinco por cento menos com recurso a agências de viagens, que também registaram quebras
de cerca de dez por cento em volume de negócios) quer de Portugal para o exterior (menos 20 por
cento) "devido à crise e ao menor rendimento disponível" das pessoas, frisou Pedro Costa Ferreira.
 
 Os trabalhos do 38º Congresso da APAVT começam quinta-feira, com um painel de oradores onde se
incluem o secretário-geral da Organização Mundial de Turismo, Taleb Rifai e termina sábado.
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O Congresso da APAVT é indiscutivelmente um dos momentos mais importantes para o turismo em
Portugal, destacando-se como espaço de reflexão sobre o momento que o sector atravessa e as
tendências que se afiguram. Naturalmente que a edição de Dezembro da Revista Viajar será quase
totalmente dedicada ao 38º Congresso da APAVT, em que será feita a antevisão dos temas a abordar
no encontro, para além de um especial destaque para o destino do Congresso, Coimbra, bem como
entrevistas e depoimentos de Operadores Turísticos, Agentes de Viagens e outras entidades, sobre
alguns temas cadentes da atualidade empresarial do sector. Como é costume, como complemento à
circulação habitual da edição, esta terá distribuição gratuita no Congresso, estando à disposição de
todos os presentes.
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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 André Jordan,
presidente do Grupo Andre Jordan, Fernando Pinto, presidente executivo da TAP Portugal, e José
Manuel Espírito Santo, presidente da Rioforte (Grupo Espírito Santo).
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O Congresso da APAVT é indiscutivelmente um dos momentos mais importantes para o turismo em
Portugal, destacando-se como espaço de reflexão sobre o momento que o sector atravessa e as
tendências que se afiguram. Naturalmente que a edição de Dezembro da Revista Viajar será quase
totalmente dedicada ao 38º Congresso da APAVT, em que será feita a antevisão dos temas a abordar
no encontro, para além de um especial destaque para o destino do Congresso, Coimbra, bem como
entrevistas e depoimentos de Operadores Turísticos, Agentes de Viagens e outras entidades, sobre
alguns temas cadentes da atualidade empresarial do sector. Como é costume, como complemento à
circulação habitual da edição, esta terá distribuição gratuita no Congresso, estando à disposição de
todos os presentes.
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O Congresso da APAVT é indiscutivelmente um dos momentos mais importantes para o turismo em
Portugal, destacando-se como espaço de reflexão sobre o momento que o sector atravessa e as
tendências que se afiguram. Naturalmente que a edição de Dezembro da Revista Viajar será quase
totalmente dedicada ao 38º Congresso da APAVT, em que será feita a antevisão dos temas a abordar
no encontro, para além de um especial destaque para o destino do Congresso, Coimbra, bem como
entrevistas e depoimentos de Operadores Turísticos, Agentes de Viagens e outras entidades, sobre
alguns temas cadentes da atualidade empresarial do sector. Como é costume, como complemento à
circulação habitual da edição, esta terá distribuição gratuita no Congresso, estando à disposição de
todos os presentes.
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O Congresso da APAVT é indiscutivelmente um dos momentos mais importantes para o turismo em
Portugal, destacando-se como espaço de reflexão sobre o momento que o sector atravessa e as
tendências que se afiguram. Naturalmente que a edição de Dezembro da Revista Viajar será quase
totalmente dedicada ao 38º Congresso da APAVT, em que será feita a antevisão dos temas a abordar
no encontro, para além de um especial destaque para o destino do Congresso, Coimbra, bem como
entrevistas e depoimentos de Operadores Turísticos, Agentes de Viagens e outras entidades, sobre
alguns temas cadentes da atualidade empresarial do sector. Como é costume, como complemento à
circulação habitual da edição, esta terá distribuição gratuita no Congresso, estando à disposição de
todos os presentes.
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O Congresso da APAVT é indiscutivelmente um dos momentos mais importantes para o turismo em
Portugal, destacando-se como espaço de reflexão sobre o momento que o sector atravessa e as
tendências que se afiguram. Naturalmente que a edição de Dezembro da Revista Viajar será quase
totalmente dedicada ao 38º Congresso da APAVT, em que será feita a antevisão dos temas a abordar
no encontro, para além de um especial destaque para o destino do Congresso, Coimbra, bem como
entrevistas e depoimentos de Operadores Turísticos, Agentes de Viagens e outras entidades, sobre
alguns temas cadentes da atualidade empresarial do sector. Como é costume, como complemento à
circulação habitual da edição, esta terá distribuição gratuita no Congresso, estando à disposição de
todos os presentes.
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O Congresso da APAVT é indiscutivelmente um dos momentos mais importantes para o turismo em
Portugal, destacando-se como espaço de reflexão sobre o momento que o sector atravessa e as
tendências que se afiguram. Naturalmente que a edição de Dezembro da Revista Viajar será quase
totalmente dedicada ao 38º Congresso da APAVT, em que será feita a antevisão dos temas a abordar
no encontro, para além de um especial destaque para o destino do Congresso, Coimbra, bem como
entrevistas e depoimentos de Operadores Turísticos, Agentes de Viagens e outras entidades, sobre
alguns temas cadentes da atualidade empresarial do sector. Como é costume, como complemento à
circulação habitual da edição, esta terá distribuição gratuita no Congresso, estando à disposição de
todos os presentes.
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Lusa - Esta notícia foi escrita nos termos do Acordo Ortográfico
 
 18:10Terça feira, 4 de Dezembro de 2012
 
 Coimbra, 04 dez (Lusa) - O Presidente da Associação Portuguesa de Agentes de Viagens e Turismo
(APAVT) disse hoje em Coimbra que o turismo "não é imune" à crise atual mas é dos setores bem
preparados para liderar o crescimento do país.
 
 Em declarações à Agência Lusa à margem da apresentação do programa do 38º Congresso da APAVT,
que começa quinta-feira em Coimbra, Pedro Costa Ferreira frisou que quer o turismo interno nacional
quer o turismo proveniente de Espanha registaram "quebras importantes" no corrente ano.
 
 Para o turismo liderar o processo de crescimento "necessário ao país", o responsável da APAVT
considerou "realmente importante qualificar a oferta e deixar de construir".
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Coimbra é a cidade anfitriã do 38º Congresso da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e
Turismo (APAVT). O evento que arranca a 6 de Dezembro vai centrar o debate nas estratégias e
políticas no turismo, a criação de valor e a reorganização turística. Um encontro que vai contar, entre
outras presenças internacionais, com Taleb Rifai, secretário-geral da Organização Mundial do Turismo
(OMT).
 
 Café Portugal | sábado, 1 de Dezembro de 2012
 
 Potenciar recursos, romper bloqueios, ganhar mercado é o tema do, encontro que, entre 6 e 9 de
Dezembro, promete levar à cidade de Coimbra, candidata a Património da Humanidade (UNESCO),
profissionais do sector e algumas presenças internacionais de peso: o secretário-geral da Organização
Mundial do Turismo (OMT), Taleb Rifai, o presidente do Conselho Mundial das Viagens e Turismo
(WTTC), David Scowsill, e o secretário-geral da Confederação Europeia das Associações de Agências
de Viagens e Operadores Turísticos (ECTAA), Michel de Blust.
 
 Um encontro que, na sessão de abertura (16h30 de dia 6 de Dezembro), no Auditório da Reitoria de
Coimbra, lança o tema Turismo - estratégias e políticas, centrando a discussão em questões como as
estratégias e políticas que se impõem com vista ao desenvolvimento do turismo em Portugal. Isto em
diferentes domínios: o produto, a promoção e distribuição, em contexto de crescente concorrência.
 
 A criação de valor é tema da segunda sessão que terá lugar já no dia 7 de Dezembro, abordando o
renovado papel dos agentes de viagens na criação de valor na cadeia da distribuição turística. O
palestrante será Michel de Blust, secretário-geral da Associação Europeia de Agentes de Viagem e
Operadores Turísticos (ECTAA na sigla inglesa). Os oradores serão António Azevedo, presidente da
Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV) e Luíz Mór, vice-presidente da TAP Portugal.
 
 Ainda no decorrer da manhã será analisado Portugal - viajar com valor, uma sessão que contará com
a presença de Vasco Colaço, presidente da DECO - Defesa do Consumidor, e Vera Jardim, Provedor do
Cliente.
 
 Portugal: produto e mercados abre a tarde do segundo dia do congresso. Onde e o que vender.
Mercados tradicionais versus novos mercados. Eficácia de acção e investimento são alguns dos
aspectos que os oradores vão abordar. Nesta quarta sessão haverá um palestrante, Patrick Delaney,
consultor internacional, e dois oradores: Frederico Costa, presidente do Turismo de Portugal e Marco
Ferraz, presidente da BRAZTOA - Associação Brasileira das Operadoras de Turismo.
 
 Francisco Sá Nogueira, administrador da PortugalRes, José Theotónio, administrador do Grupo
Pestana e Raul Martins, administrador da Altis Hotéis, inauguram o terceiro dia do encontro, sábado 8
de Dezembro. O tema é Portugal: os desafios do crescimento. Pelas 11h15, decorrem seis workshops
em simultâneo com temas variados como distribuição, operação turística, incoming [ou seja entrada
de visitantes no país] e cruzeiros.
 
 O último debate do encontro acontece após a pausa para o almoço com o tema Portugal:
reorganização turística, onde estarão presentes, entre outros, Tiago Franco, director-geral da IPSIS,
consultora de comunicação, e Pedro Machado, presidente da Entidade Regional de Turismo do Centro
de Portugal, a instituição anfitriã deste congresso.
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Sérgio Bastos, Dezembro 1st, 2012, Etiquetas:algarve, charter, Companhias Aéreas, low cost,
Portugal, Turismo
 
 Presidente da APAVT contra a "moda das companhias low cost"
O presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), Pedro Costa, é a
favor de uma nova forma de realizar investimento público no transporte aéreo e promoção externa no
sector.
Em entrevista ao Expresso desta semana, revela que regiões como o Algarve estão a sofrer com a
aposta realizada no tráfego low cost.
"Temos de abandonar a última moda do país, a aposta cega nas companhias low cost, que se revelou
catastrófica para regiões do Algarve", afirma o presidente da APAVT. Sublinha que se incentivou "os
privados a investir em hotéis de cinco estrelas e campos de golfe (e hoje somos o melhor destino
europeu de golfe) ao mesmo tempo matarem-se as linhas regulares e os charters dos operadores
turísticos. O resultado é que a sazonalidade aumentou e o inverno algarvio passou a ser um deserto".
A toada da entrevista segue o princípio que os apoios dados companhias aéreas de baixo custo
aniquilou o tráfego das regulares e charters, sobretudo no Algarve. Refere ainda que a promoção
turística deve passar cada vez mais por se investir em mercados emergentes com o Brasil em vez do
Reino Unido e Alemanha.
As palavras de Pedro Costa da APAVT seguem os habituais alertas para a sazonalidade do Algarve.
mesmo à porta do inverno. Certa hotelaria da região continua a pensar essencialmente no verão, a
não implementar condições para os meses mais frios, a não realizar promoção e a esperar que uma
Emirates anuncie uma rota para o aeroporto.
O problema tem décadas e a culpa segue para a "moda das low cost". A mesma "moda" que grupos
como a Lufthansa e Air France-KLM irão investir em 2013 ou que a Iberia já começou a fazê-lo no
presente ano. Em Portugal, é responsável pelo crescimento de tráfego e turismo no Porto e pela
sustentação do verão (e inverno) no Algarve.
 Sérgio Bastos , Dezembro 1st, 2012, Etiquetas: algarve , charter , Companhias Aéreas , low cost ,
Portugal , Turismo
 
Sérgio Bastos
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Congresso da APAVT quer ser contributo para união do sector
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/11/2012

Meio: Ambitur.pt

URL: http://www.ambitur.pt/site/news.asp?news=28723

/

 
AMBITUR A 38ª edição do Congresso Nacional da APAVT vai realizar-se na próxima semana em
Coimbra, de 6 a 9 de Dezembro. Ao Ambitur.pt, Pedro Costa Ferreira, presidente da Associação
Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo, perspectiva que deste encontro "saiam conclusões e
recomendações que sejam o reflexo dos debates", que "incidem também sobre temas transversais a
todo o sector do Turismo Português e ao seu posicionamento nos mercados". Perante o actual
momento conjuntural de Portugal, Pedro Costa Ferreira reconhece que é uma altura que exige "uma
fortíssima união de todo o sector turístico, público e privados, na construção de soluções que nos
permitam vencer todos estes desafios". O presidente da APAVT salienta que "defendemos, e disso
temos até provas dadas, que as mais eficazes soluções nascem sempre do diálogo, do debate
construtivo, partindo do que nos une e não do que nos separa". Neste sentido, o responsável acredita
que o congresso "será sem dúvida um bom momento e um bom contributo para esse diálogo e essa
união de esforços". O mesmo se aplica ao debate interno, "que este tem, pela primeira vez, espaço
próprio, através das reuniões dos Capítulos. São momentos de e para os associados, para a análise e
debate dos principais temas da agenda de cada subsector". No conjunto, "pretendemos que este seja
um congresso de diálogo, de debate, de construção, de união", destaca.
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Reserva de transferes para Congresso da APAVT devem ser feitos até dia 27
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/11/2012

Meio: Presstur.com

URL: http://www.presstur.com/site/news.asp?news=39797

/

 
Presstur 23-11-2012 (09h01) A APAVT informa que vai disponibilizar gratuitamente transferes de
Faro, Lisboa e Porto para o Congresso em Coimbra, e que os pedidos para o serviço devem ser
enviados até dia 27 de Novembro.
 
 Numa circular, a associação informa que os transferes partem no dia 6 de Dezembro, "previsto para
as 09h30 de local a informar e regresso às mesmas cidades, no dia 9 de Dezembro, com saída de
Coimbra prevista para as 11h00".
 
 Na mesma circular, a associação inclui um formulário destinado a quem pretenda este serviço, que
deverá ser preenchido e devolvido por mail (apavt@apavtnet.pt ) ou fax (21 314 50 80), até 27 de
Novembro.
 
 Clique para ver mais:
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coMo atrair cLieNtes Do oNLiNe Para as aGêNcias De viaGeNs?

Mais-vaLias Das aGêNcias 
superAm online

a QuaLiDaDe Do ateNDiMeNto, o serviÇo PersoNaLiZaDo e a coNFiaNÇa Que as aGêNcias De viaGeNs 

oFereceM sÃo aLGuMas Mais-vaLias Que DistiNGueM as aGêNcias coM estruturas Físicas Dos sites 

oNDe é PossíveL FaZer reservas Directas. e sÃo taMBéM estes os Motivos Que coNtiNuaM a Levar 

Muitos PortuGueses até às aGêNcias De viaGeNs Na hora De Marcar viaGeNs iNterNacioNais. Mas 

A siTuAção AlTerA-se QuAndo se TrATA do mercAdo domésTico.

ou noutras plataformas de reserva 
e, invariavelmente, a explicação 
reside no preço. há a ideia de que 
nestes sites se encontram as me-
lhores promoções e que nas agên-
cias as comissões são elevadas, 
encarecendo o produto. mas nem 
sempre é assim, hoje as agên-

cias têm acesso a vários canais de 
pesquisa integrada, o que permite 
uma rápida comparação de preços. 
depois, é preciso referir também 
todos os problemas que podem 
ocorrer em reservas pela internet. 
os problemas com cartões de cré-
dito são dos mais comuns 

gAnhAr mercAdo é um dos ponTos Que FocA o lemA esTe Ano escolhido pArA o congresso dA ApAvT, e é de gA-

Nhar MercaDo, No outGoiNG e No iNcoMiNG, Que a turisver FaLa Nas PÁGiNas Que se seGueM. Para o PriMeiro 

iNQuérito FoMos FaLar coM as aGêNcias De viaGeNs No seNtiDo De saBerMos coMo PoDeM eLas atrair Novos 

cLieNtes, eM ParticuLar aQueLes Que “FuGiraM” Para o oNLiNe. No seGuNDo caso FaLÁMos coM resPoNsÁveis 

De três iMPortaNtes aGêNcias Da Área Do iNcoMiNG e, Neste PLaNo, Foi Da caPtaÇÃo De Novos MercaDos eMer-

GeNtes Que FaLÁMos e Das DiFicuLDaDes coM Que as aGêNcias se DeBateM Para DesBravar Novos caMiNhos e 

caPtar Novos NeGÓcios.

t e X t o :  i N ê s  D e  M a t o s

Q
uando as férias 
são em portugal, 
muitos dos clien-
tes que recorrem 
às agências para 
reservas interna-

cionais preferem marcar directa-
mente nos sites dos fornecedores >>Página 274
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mas não são os únicos. se 
numa viagem comprada numa 
agência de viagens o cliente sabe 
sempre onde reclamar, o mesmo 
não acontece com as compras on-
line, onde é mais difícil, e às vezes 
impossível, apresentar uma recla-

mação, pois muitas destas plata-
formas vendem em portugal mas 
não têm qualquer estrutura no 
país, tornando difícil a reclamação.
no entanto, a internet veio para 
ficar e é preciso que as agên-
cias se adaptem, acompanhando 

a evolução da tecnologia. é com 
base nesta ideia que muitas agên-
cias têm vindo a apostar também 
numa presença online, permitindo 
que o cliente pesquise e faça si-
mulações, ainda que o pagamento 
seja depois realizado na agência. 

é impossível negar que os tempos 
mudaram e, até porque esta é uma 
questão geracional, cada vez mais 
será imperativo estar presente 
online, mantendo a qualidade de 
serviço que só uma estrutura física 
permite. n

i n c o m i n g

o u T g o i n g

>>

o 
serviço de qualidade, a confiança e o 
acompanhamento que as agências de 
viagens prestam são, na opinião de 
maria José silva, ceo da rAvT, as prin-

cipais mais-valias das agências de viagens que 
contam com uma estrutura física, aspectos que, 
na opinião da responsável, deveriam ser eviden-
ciados através de uma “maior promoção” e de 
“campanhas para maior credibilização das agên-
cias de viagens”, que mostrassem ao consumidor 
as vantagens que as agências oferecem face aos 
sites dos fornecedores, onde a compra é feita di-
rectamente. “dar mais a conhecer quais as suas 
mais-valias e diferenças de venda e também a 
diferença da sua forma de estar offline em re-
lação ao seu online, seria muito bom”, diz maria 
José silva, que considera, no entanto, que esta 
não será a época mais indicada para avançar com 
este tipo de iniciativas, pois não existe actual-
mente capacidade para investir.
na rAvT, onde a maioria das agências associadas 
se dedica ao outgoing, a estratégia para fidelizar 
clientes passa pela “qualidade e excelência de 
serviço”, dando ao cliente um “valor acrescen-
tado”, com a responsável a considerar que os 
restantes serviços prestados por uma agência são 
apenas “um complemento para cumprir esta as-
sertividade e personalização de serviço com quali-
dade”. “na rAvT, em primeiro lugar está o cliente 
e transmitir-lhe o maior número de informação, 
transmitindo a segurança tão necessária hoje para 
serviços que já não são palpáveis e que estão a 
viver numa era de desconfiança”, explica.

e apesar de notar que em alguns casos os clien-
tes procuram as agências e noutros se limitam 
apenas à internet, maria José silva não conside-
ra que as compras de destinos nacionais sejam 
exclusivamente realizadas online, no site dos 
fornecedores, afirmando antes que esta premis-
sa apenas se aplica “se forem serviços simples”, 
pois quando se trata de juntar vários serviços a 
opção, por norma, recai sobre as agências, o que 
se deve à escassez de tempo e também à maior 
confiança que o cliente deposita no agente. “o 
cliente busca informação no online, mas no acto 
da reserva e compra confia ainda mais no agente 
que conhece e pode ver todos os dias do que em 
quem não vê e não lhe poderá dar as mesmas 
garantias de protecção”, considera.
Quanto ao que poderá ser feito para estimular 
os consumidores a optarem pela agência, maria 
José silva defende que é preciso “mais serviços, 
melhor preço e confiança”, ainda que, em relação 
ao preço, afirme que “o preço do online se bem 
comparado é igual, e algumas vezes superior, ao 
que pratica uma agência de viagens tradicional“. 
ideal seria também que a relação de ética de 
alguns fornecedores para com as agências se al-
terasse, pois o que se verifica é que “a gula de 
tentar fazer a desintermediação” leva a que os 
fornecedores “constantemente desacreditem os 
parceiros” ao disponibilizar preços mais baixos 
no seus sites do que os que são oferecidos às 
agências, o que acaba por induzir o consumidor 
na dúvida, formando-se a ideia de que as agên-
cias são mais caras. n

mAriA José silvA, ceo rAvT

é Preciso creDiBiLiZar as aGêNcias De viaGeNs

vitaL saLLes, Director MaZaLtur

aGêNcias De viaGeNs GaraNteM seGuraNÇa

c
om uma política de proximidade, a agên-
cia de viagens mazaltur, em viseu, apos-
ta no serviço personalizado para fidelizar 
clientes, prestando um acompanhamento 
antes, durante e depois da viagem como 
forma de garantir a satisfação, uma das 

principais mais-valias das agências de viagens. “esta-
mos sempre em contacto com os nossos clientes, é um 
serviço de proximidade e acompanhamento”, começou 
por afirmar à Turisver vital salles, director da mazaltur.

dentro deste serviço personalizado, todos os clientes 
da mazaltur recebem um sms da agência antes da 
partida a desejar boa viagem e, no regresso, a agência 
telefona para para saber como correu a viagem. “Até 
agora, felizmente, esta estratégia tem dado resultado”, 
diz vital salles, acrescentando que a mazaltur conta 
também com uma base de dados de todos os seus 
clientes e envia periodicamente informação via e-mail 
sobre as novidades.
A estratégia, explica vital salles, tem dado um resultado 

muito positivo a nível dos clientes que procuram des-
tinos internacionais, a maioria na mazaltur, resultando 
também a nível de quem procura destinos nacionais, 
clientes que tendencialmente preferem compras na 
internet, reservando directamente no site dos forne-
cedores. “A nossa agência está localizada em viseu e 
aqui não acontece tanto o que acontece nas cidades 
grandes, em que as pessoas marcam directamente na 
internet. Aqui também já há quem faça reservas atra-
vés da internet, mas a percentagem ainda 

“O cliente busca informação no online, 
mas no acto da reserva e compra con-
fia ainda mais no agente que conhece e 
pode ver todos os dias do que em quem 
não vê e não lhe poderá dar as mesmas 
garantias de protecção”
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não é significativa”, diz vital salles.
por outro lado, a mazaltur também tem vindo a informar os 
seus clientes sobre os problemas que podem surgir em com-
pras pela internet, reforçando a ideia de que “as agências de 
viagens garantem segurança”, o que não acontece nas com-
pras online. “uma coisa que também fazemos é alertar os 
clientes para os problemas que podem existir na internet com 
pagamentos com cartões de crédito, vamos alertando para os 
vários problemas que existem”, revela o director da mazal-
tur, explicando que a informação sobre os problemas com as 
compras na internet estão inclusive publicados na página da 
agência no Facebook.
e quanto à motivação que leva às compras online, vital salles 
aponta, desde logo, o preço, uma vez que existe a ideia de 
que os sites têm as melhores promoções e que as agências 
cobram “comissões muito elevadas”, o que nem sempre é 
verdade. 
Apesar da tendência, a mazaltur continua a “ter muitos 
clientes que marcam férias em portugal na agência”, ape-

sar de se notar que as pessoas se informam primeiro na 
internet mas “depois a compra é feita na agência”, o que 
leva vital salles a considerar que “esta é uma tendência 
natural”, pelo que o agente de viagens deve “preparar-se 
para enfrentar esse tipo de situação e por isso já há muitas 
agências que oferecem ao cliente a possibilidade de a soli-
citação ser feita online”. “A única forma de retirar a compra 
da internet é se nós prestarmos também um serviço idên-
tico”, diz o responsável, cuja agência é associada da geA, 

onde a hipótese de oferecer este tipo de serviço tem vindo 
a ser discutida. n

i n c o m i n g

o u T g o i n g

“A única forma de retirar a compra da 
internet é se nós prestarmos também 
um serviço idêntico”

>>

e 
também a rede de agências de via-
gens Airmet traçou algumas estraté-
gias para fidelizar clientes, com desta-
que para a personalização do serviço, 
confiança e proximidade, além de ga-
rantir disponibilidade em 24 horas. no 

entanto, para atrair os clientes que recorrem ao 
online para reservar directamente no fornecedor, 
paulo mendes, director-geral da Airmet, defende 
que é preciso fazer mais, apontando desde logo o 
facto de os agentes de viagens portugueses ain-
da não serem verdadeiros vendedores como uma 
das lacunas. “Ao agente de viagens em portugal 
falta ser um verdadeiro vendedor. os agentes 
portugueses não são vendedores, são profissio-
nais que aconselham um produto que o cliente já 
sabe, à partida, o que é. ou seja, os agentes não 
dizem ao cliente que deve comprar um determi-
nado produto, é o cliente que chega à agência e 
já sabe o que quer. são poucos os agentes que 
conseguem canalizar a motivação do cliente”, 
defende o director da Airmet.
por outro lado, aponta paulo mendes, cada vez 
mais as agências devem conhecer o perfil dos 
clientes para saber quais são as suas motiva-
ções para viajar e os produtos mais procurados, 
de forma a oferecer o que mais se adeqúe, o 
que ainda não acontece de forma generalizada. 
“As agências têm que ter capacidade para gerir 
a sua base de dados de forma a poder definir 
quais são os perfis dos seus clientes e saber quais 
são os produtos que lhes podem aconselhar para 
direccionar a oferta consoante o perfil do cliente. 
este é o principal e o grande desafio das agências 
de viagens”, considera o responsável, explican-
do que isto é algo que já acontece nas reservas 
directas e nas plataformas como a expedia ou a 

edreams, onde os clientes se registam, sendo 
possível construir o perfil do cliente através desse 
registo. “isto é o crm e são poucas as agências 
em portugal que o fazem”, acrescenta, revelando 
que a Airmet vai lançar, em breve, um crm na 
intranet da rede para que as agências associadas 
possam “gerir os gostos e características dos seus 
clientes”. “As agências que prestam um bom ser-
viço conseguem-no porque conhecem os clientes 
mas não apostam em ferramentas para optimizar 
esses recursos”, afirma.
na opinião do responsável, dificilmente se vai 
conseguir que os consumidores que reservam 
directamente na internet passem para as agên-
cias, uma vez que este é um tipo de cliente que 
“não procura atendimento nem serviço, pretende 
apenas um bilhete de avião ou hotel”. “Acho que 
esta é uma questão geracional porque as pessoas 
com maior poder de compra são de uma geração 
que não é a da internet, por outro lado, as pes-
soas que começaram há pouco a trabalhar e têm 
menor poder de compra, estão habituadas a ir à 
internet desde a infância e utilizam-na para com-
pras, também de viagens”, diz paulo mendes, 
considerando que “o grande desafio é dizer a es-
tas pessoas que as agências já têm uma presença 
online, mas, ao mesmo tempo, têm um escritó-
rio onde é possível ir com melhor atendimento”, 
além da segurança, pois é mais difícil reclamar 
nas plataformas online.
em suma, para paulo mendes, o preço já não é o 
único factor que leva os consumidores a reservar 
na internet, até porque nem sempre o online é 
mais barato. Além destes factores, é preciso tam-
bém ter em conta que, muitas vezes, também a 
“falta de tempo para ir a uma agência” interfere 
na decisão dos consumidores. n

pAulo mendes, direcTor AirmeT

AgenTes de viAgens porTugueses 
AindA não são verdAdeiros vendedores

“Ao agente de viagens em Portugal falta 
ser um verdadeiro vendedor. Os agentes 
portugueses não são vendedores, são 
profissionais que aconselham um pro-
duto que o cliente já sabe, à partida, o 
que é”

viTAl sAlles
director 
mazaltur
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Agências de viagens e turismo 
reúnem-se em dezembro 

111 O ministro de Estado 
e dos Negócios Estrangeiros 
vai presidir à abertura oficial 
do 37.º Congresso da Asso-
ciação Portuguesa de Agên-
cias de Viagens e Turismo 
(APAVT), a 6 de dezembro, 
em Coimbra.

Sob o tema “Potenciar re-
cursos, romper bloqueios, 
ganhar mercado”, o congres-
so da APAVT vai decorrer en-
tre os dias 6 e 9 de dezembro.

Confirmados estão já im-
portantes personalidades 
internacionais do setor, 
como o secretário-geral da 
Organização Mundial do 
Turismo (OMT), Taleb Rifai, 
o presidente do Conselho 

Mundial das Viagens e Tu-
rismo (WTTC), David Scow-
sill, e o secretário-geral da 
Confederação Europeia das 
Associações de Agências de 
Viagens e Operadores Turísti-
cos (ECTAA), Michel de Blust.

A cerimónia de abertura do 
congresso está prevista para 
as 15H00, no auditório da 
Reitoria da Universidade de 
Coimbra. 

Paulo Portas preside à abertura
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Paulo Portas marca presença no congresso da APAVT
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02-10-2012 Noticias
 
 O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Portas, vai presidir à abertura oficial do
XXXVIII Congresso da APAVT, cerimónia agendada para as 15h00 do dia 6 de Dezembro, no auditório
da Reitoria da Universidade de Coimbra.
 Subordinado ao tema "Potenciar Recursos, Romper Bloqueios, Ganhar Mercado", o principal fórum de
debate turístico nacional decorre entre os dias 6 e 9 de Dezembro, na cidade candidata a património
mundial da UNESCO.
 A cerimónia de abertura e a primeira sessão de trabalhos serão realizadas no referido auditório da
Reitoria da Universidade de Coimbra e as restantes sessões de trabalho têm como palco o Vila Galé
Coimbra, hotel-sede do congresso.
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Paulo Portas preside à abertura do 38.º Congresso da APAVT
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O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Portas, vai presidir à abertura oficial do 38.º
Congresso da APAVT, numa cerimónia que terá lugar no dia 6 de Dezembro, pelas 15h00, no Auditório
da Reitoria da Universidade de Coimbra.
 
 O 38.º Congresso da APAVT vai ser subordinado ao tema "Potenciar Recursos, Romper Bloqueios,
Ganhar Mercado", decorrendo de 6 a 9 de Dezembro, em Coimbra. A cerimónia de abertura e a
primeira sessão de trabalhos decorrem no Auditório da Reitoria da Universidade de Coimbra, enquanto
as restantes terão lugar no hotel Vila Galé Coimbra.
 
 I.M.
 
 02/10/2012
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Paulo Portas no congresso da APAVT
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O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Portas, vai presidir à abertura oficial do
XXXVIII Congresso da APAVT, cerimónia agendada para as 15h00 do dia 6 de Dezembro, no auditório
da Reitoria da Universidade de Coimbra. Subordinado ao tema "Potenciar Recursos, Romper Bloqueios,
Ganhar Mercado", o principal fórum de debate turístico nacional decorre entre os dias 6 e 9 de
Dezembro, na cidade candidata a património mundial da UNESCO. A cerimónia de abertura e a
primeira sessão de trabalhos serão realizadas no referido auditório da Reitoria da Universidade de
Coimbra e as restantes sessões de trabalho têm como palco o Vila Galé Coimbra, hotel-sede do
congresso.
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O secretário-geral da Organização Mundial 

do Turismo (OMT), Taleb Rifai, o presidente 

do Conselho Mundial das Viagens e Turismo 

(WTTC), David Scowsill, e o secretário-geral 

da Confederação Europeia das Associações de 

Agências de Viagens e Operadores Turísticos 

(ECTAA), Michel de Blust, participam no 38.º 

Congresso da Associação Portuguesa de Agên-

cias de Viagem e Turismo (APAVT), que decorre 

entre 6 e 9 de Dezembro, em Coimbra.

Subordinado ao tema “Turismo: potenciar re-

cursos, romper bloqueios, ganhar mercados”, 

o congresso da APAVT pretende debater estra-

tégias e políticas para o Turismo, com a parti-

cipação de representantes da OMT e do WTTC, 

assim como o papel e o valor das agências 

de viagens, “para o qual o representante da 

ECTAA contribuirá com a sua experiência e co-

nhecimento ímpar do mercado e do historial 

europeu”.

CONGRESSO DA APAVT

OMT, WTTc e ecTAA cOnFIrMADOS
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OMT, WTTC e ECTAA no congresso da APAVT
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/09/2012

Meio: RH Turismo.net

URL:
http://www.rhturismo.net/index.php?option=com_content&view=article&id=18471:omt-wttc-e-ectaa-no-congresso-da-

apavt&catid=15&Itemid=556

/

 
Quinta, 20 Setembro 2012 10:20
 
 O secretário-geral da Organização Mundial do Turismo (OMT), Taleb Rifai, o presidente do Conselho
Mundial das Viagens e Turismo (WTTC), David Scowsill, e o secretário-geral da Confederação Europeia
das Associações de Agências de Viagens e Operadores Turísticos (ECTAA), Michel de Blust, são
algumas das personalidades internacionais que já confirmaram presença em Coimbra, onde irão
intervir no, de 6 a 9 de Dezembro em Coimbra.
 
 Subordinado ao tema "Turismo: Potenciar Recursos, Romper Bloqueios, Ganhar Mercados", o principal
fórum de debate turístico nacional vai este ano promover, entre outros, o debate das estratégias e
políticas para o Turismo, para o qual conta com a participação dos referidos representantes da OMT e
do WTTC, e o papel e valor das agências de viagens, para o qual o representante da ECTAA contribuirá
com a sua experiência e conhecimento ímpar do mercado e do historial europeu.
 
 Recorde-se que o congresso vai ter lugar em Coimbra, estando já abertas as inscrições, com valores
desde os 190 euros, incluindo três noites de alojamento e todas as refeições, além do programa de
trabalhos e social.
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OMT, WTTC e ECTAA no congresso da APAVT
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/09/2012

Meio: Turisver.com

URL: http://www.turisver.com/article.php?id=58413

/

 
O congresso da APAVT, que se realiza de 6 a 9 de Dezembro em Coimbra, vai contar com a presença
de responsáveis de várias organizações internacionais de turismo, nomeadamente da OMT, do WTTC e
da ECTA.
 
 Neste momento estão já confirmadas as presenças de Taleb Rifai, secretário-geral da Organização
Mundial do Turismo (OMT), de David Scowsill, presidente do Conselho Mundial das Viagens e Turismo
(WTTC), e do secretário-geral da Confederação Europeia das Associações de Agências de Viagens e
Operadores Turísticos (ECTAA), Michel de Blust.
 
 Subordinado ao tema "Turismo: Potenciar Recursos, Romper Bloqueios, Ganhar Mercados", o principal
fórum de debate turístico nacional vai este ano promover o debate das estratégias e políticas para o
Turismo, para o qual conta com a participação dos representantes da OMT e do WTTC, bem como o
papel e valor das agências de viagens, em que intervirá o secretário-geral da ECTAA.
 
 Recorde-se que estão já abertas as inscrições para o Congresso da APAVT, com valores desde os 190
euros, incluindo três noites de alojamento e todas as refeições, além do programa de trabalhos e
social.
 
 M.F.
 
 21/09/2012
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Entidades internacionais do turismo presentes no congresso da APAVT
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/09/2012

Meio: Ambitur.pt

URL: http://www.ambitur.pt/site/news.asp?news=28019

/

 
O secretário-geral da Organização Mundial do Turismo (OMT), Taleb Rifai, o presidente do Conselho
Mundial das Viagens e Turismo (WTTC), David Scowsill, e o secretário-geral da Confederação Europeia
das Associações de Agências de Viagens e Operadores Turísticos (ECTAA), Michel de Blust, são
algumas das personalidades internacionais que já confirmaram presença em Coimbra, onde irão
intervir no 38º Congresso Nacional da APAVT, de 6 a 9 de Dezembro. Subordinado ao tema "Turismo:
Potenciar Recursos, Romper Bloqueios, Ganhar Mercados", o principal fórum de debate turístico
nacional vai este ano promover, entre outros, o debate das estratégias e políticas para o Turismo,
para o qual conta com a participação dos referidos representantes da OMT e do WTTC, e o papel e
valor das agências de viagens, para o qual o representante da ECTAA contribuirá com a sua
experiência e conhecimento do mercado e do historial europeu.
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Responsáveis máximos da OMT, WTTC e ECTAA vão intervir no Congresso da APAVT
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/09/2012

Meio: Presstur.com

URL: http://www.presstur.com/site/news.asp?news=38929

/

 
Presstur 20-09-2012 (10h39) O secretário-geral da Organização Mundial do Turismo (OMT), Taleb
Rifai, o presidente do Conselho Mundial das Viagens e Turismo (WTTC), David Scowsill, e o secretário-
geral da Confederação Europeia das Associações de Agências de Viagens e Operadores Turísticos
(ECTAA), Michel de Blust, vão intervir no 38º Congresso da APAVT, que decorre entre 6 e 9 de
Dezembro, em Coimbra.
 
 Este ano, o congresso da APAVT tem como tema "Turismo: Potenciar Recursos, Romper Bloqueios,
Ganhar Mercados", e ir-se-á debater as estratégias e políticas para o Turismo, com a participação dos
representantes da OMT e do WTTC, assim como o papel e valor das agências de viagens, "para o qual
o representante da ECTAA contribuirá com a sua experiência e conhecimento ímpar do mercado e do
historial europeu".
 
 As inscrições para o congresso estão já a decorrer com valores desde os 190 euros, incluindo três
noites de alojamento e todas as refeições, além do programa de trabalhos e social.
 
 Clique para ver mais:
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Responsáveis mundiais do Turismo no congresso da APAVT
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/09/2012

Meio: Publituris.pt

URL: http://www.publituris.pt/2012/09/20/responsaveis-mundiais-do-turismo-no-congresso-da-apavt/

/

 
O 38º Congresso da Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo (APAVT), que decorre
entre os dias 06 e 09 de Dezembro, em Coimbra, vai contar com a presença dos responsáveis da
Organização Mundial do Turismo (OMT), Conselho Mundial das Viagens e Turismo (WTTC) e
Confederação Europeia das Associações de Agências de Viagens e Operadores Turísticos (ECTAA). Sob
o tema 'Turismo: Potenciar Recursos, Romper Bloqueios, Ganhar Mercados', "o principal fórum de
debate turístico nacional vai este ano promover, entre outros, o debate das estratégias e políticas para
o Turismo, para o qual conta com a participação dos referidos representantes da OMT e do WTTC, e o
papel e valor das agências de viagens, para o qual o representante da ECTAA contribuirá com a sua
experiência e conhecimento ímpar do mercado e do historial europeu", explica a APAVT em
comunicado.
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APAVT lança tema do 38º congresso
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/07/2012

Meio: Vida Económica.pt

URL: http://www.vidaeconomica.pt/gen.pl?p=stories&op=view&fokey=ve.stories/83714

/

 
27-07-2012
 
 O tema central da 38ª edição do Congresso Nacional da APAVT, que terá lugar em Coimbra, entre 6 e
9 de dezembro, será "Turismo: potenciar recursos, romper bloqueios, ganhar mercado". Este será o
segundo congresso consecutivo realizado no Centro do país, depois de no ano transacto ter tido lugar
em Viseu.
 
 &nbsp
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38º Congresso APAVT com página no Facebook
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/07/2012

Meio: Ambitur.pt

URL: http://www.ambitur.pt/site/news.asp?news=27431

/

 
A APAVT lançou, no Facebook, uma página exclusivamente dedicada ao seu 38º Congresso Nacional,
em http://www.facebook.com/APAVTCongresso. O local, o programa de trabalhos e social, os
oradores, as condições de participação e os hotéis do congresso são algumas das informações que irão
sendo disponibilizadas nesta rede social, a par de declarações de algumas das individualidades que já
asseguraram a sua presença no congresso. Esta página contém também as fotos do evento de
apresentação oficial do tema e logotipo, bem como outras relacionadas com o congresso que terá
lugar de 6 a 9 de Dezembro, em Coimbra.
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Congresso com página no Facebook
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/07/2012

Meio: Opção Turismo.com

URL:
http://www.opcaoturismo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=26630:apavt-congresso-com-pagina-no-

facebook&catid=91:arquivados&Itemid=435

/

 
24-07-2012 - A APAVT lançou, no Facebook, uma página exclusivamente dedicada ao seu 38º
Congresso Nacional, em www.facebook.com/APAVTCongresso . O local, o programa de trabalhos e
social, os oradores, as condições de participação e os hotéis do congresso são algumas das
informações que irão sendo disponibilizadas, a par de declarações de algumas das individualidades
que já asseguraram a sua presença no congresso. Esta página contém também as fotos do evento de
apresentação oficial do tema e logotipo, bem como outras relacionadas com o congresso que terá
lugar de 6 a 9 de Dezembro, em Coimbra.
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38.º Congresso Nacional da APAVT no Facebook
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/07/2012

Meio: Turisver.com

URL: http://www.turisver.com/article.php?id=57866

/

 
A Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo (APAVT) anunciou ontem que o seu 38.º
Congresso Nacional, que terá lugar em Coimbra, de 6 a 9 de Dezembro, passou a contar com uma
página na rede social Facebook, através da qual será divulgada toda a informação relativa ao evento.
 
 "O local, o programa de trabalhos e social, os oradores, as condições de participação e os hotéis do
congresso são algumas das informações que irão sendo disponibilizadas nesta rede social, a par de
declarações de algumas das individualidades que já asseguraram a sua presença no congresso",
informou a APAVT em comunicado.
 
 A página do congresso está acessível através da morada http://www.facebook.com/APAVTCongresso,
incluindo também fotografias da cerimónia oficial de apresentação do tema e logótipo do evento.
 
 I.M.
 
 24/07/2012
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Congresso da APAVT tem página no Facebook
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/07/2012

Meio: Presstur.com

URL: http://www.presstur.com/site/news.asp?news=37826

/

 
Presstur 23-07-2012 (18h18) A APAVT criou no Facebook uma página exclusivamente dedicada ao seu
38º Congresso, que decorre em Coimbra, entre 6 e 9 de Dezembro.
 
 O local, programa de trabalhos e social, oradores, condições de participação, ou hotéis do congresso
são algumas das informações que vão sendo disponibilizadas na página, bem como declarações de
algumas das individualidades que já asseguraram a sua presença no congresso, diz a APAVT.
 
 A página do Congresso da APAVT inclui também fotos do evento de apresentação oficial do tema e
logotipo.
 
 Para aceder à página do Congresso da APAVT no Facebook, clique
 
 Clique para ver mais:
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APAVT lança página no Facebook para congresso
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/07/2012

Meio: Publituris.pt

URL: http://www.publituris.pt/2012/07/23/apavt-lanca-pagina-no-facebook-para-congresso/

/

 
A APAVT anunciou esta segunda-feira ter lançado uma página na rede social Facebook exclusivamente
dedicada ao 38º Congresso Nacional da associação, que se realiza em Dezembro, em Coimbra. Nesta
página (http://www.facebook.com/APAVTCongresso .) estão dispon+iveis as mais diversas
informaçoes, desde o local, programa de trabalhos e social, os oradores, as condições de participação
e os hotéis do congresso, assim como declarações de algumas das individualidades que já
asseguraram presença no congresso. Neste espaço online estão, ainda, as fotos do evento de
apresentação oficial do tema e logótipo, entre outras.
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111 Trabalhar no inverno 
para preparar as férias de verão 
do ano seguinte parece ser o 
lema da Associação Portuguesa 
das Agências de Viagens e Turis-
mo (APAVT), que marcou para 
dezembro o seu congresso em 
Coimbra.

Todavia, os agentes do setor 
empenham-se cada vez mais 
em esbater a dualidade verão/
inverno que o setor regista. Esta 
sazonalidade é combatida atra-
vés de programas de férias para 
todo o ano, seja através de pro-
gramas alternativos dentro do 
país, seja através de propostas 
no estrangeiro, onde são muitos 
os destinos onde as estações do 
ano estão invertidas em relação 
ao hemisfério norte. 

Para debater estes e outros te-
mas associados ao turismo, de-
correu esta semana a apresen-
tação oficial do 38.º congresso 
da APAVT, agendado para o fim 
de semana alargado de 6 a 9 de 
dezembro.

Turismo vai à luta
Com o lema “Turismo, poten-

ciar recursos, romper bloqueios, 
ganhar mercado” a APAVT pre-
tende juntar centenas de opera-

dores do setor no Hotel Vila Galé 
Coimbra, a mais recente unidade 
hoteleira a instalar-se na cidade.

Pedro Machado, presidente do 
Turismo do Centro, volta a ser 
anfitrião do encontro, pelo se-
gundo ano consecutivo. Recorda 
que no ano passado, o congresso 
da APAVT realizou-se em Viseu, 
permitindo dar a conhecer aos 
congressistas uma perspetiva 
mais realista do que é hoje o Tu-
rismo em Portugal e os destinos 
regionais: “esta iniciativa deverá 
servir para repensarmos uma 

nova estratégia para o turismo 
nacional. Numa altura em que se 
discute a nível nacional o mapa 
do Turismo em Portugal, acha-
mos que esta é uma oportunida-
de para que essa reorganização 
não se faça nas costas dos órgãos 
regionais de Turismo”.

O presidente do Turismo do 
Centro de Portugal defendeu 
ainda “novo modelo de gover-
nança, que reforce a promoção e 
a participação do setor privado”.

De acordo com o presidente da 
APAVT, Pedro Costa Ferreira, esta 

será a primeira vez em 38 anos 
que o congresso nacional dos 
agentes de viagens se realizará 
em Coimbra. “Vamos discutir 
políticas e estratégias, produto 
e mercado, e vamos discutir os 
desafios do crescimento, a or-
ganização do país turístico e o 
crescer de papel de viagens as-
sente em mercados com maior 
penetração da internet”, salien-
tou Costa Ferreira.

António Rosado
antonio.rosado@asbeiras.pt

Coimbra recebe congresso nacional 
de agências de viagens e turismo
Foi agora apresentada a data de realização do congresso agendado para o Hotel Vila Galé, entre 6 e 9 de dezembro

Pedro Machado, Pedro Costa Ferreira e João Paulo Barbosa de Melo

DR
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CONGRESSO DE COIMBRA APRESENTADO EM LISBOA

nO 38.ºcongresso nacional da As-
sociação Portuguesa das Agên cias
de Viagens e Turismo (APAVT),
que vai realizar-se em Coimbra
de 6 a 9 de Dezembro deste ano,
foi apresentado anteontem em
Lisboa, com a presença do presi-
dente da Câmara Municipal de
Coimbra, João Paulo Barbosa de
Melo, e do presidente da entidade
regional Turismo Centro de Por-
tugal, Pedro Machado.

Na sessão, que decorreu no
restaurante Zambeze, na capital,
foi dado a conhecer aos repre-
sentantes do sector o tema central
e o logotipo do congresso.

A APAVT propõe para refle-

xão, a centenas de agentes do sec-
tor que pretende reunir no Hotel
Vila Galé Coimbra, o lema “Tu-
rismo, potenciar recursos, rom-
per bloqueios, ganhar mercado”.

Para Pedro Machado, este con-
gresso deverá servir para repen-
sar «uma nova estratégia para o
turismo nacional». 

«Numa altura em que se dis-
cute a nível nacional o mapa do
turismo em Portugal, achamos
que esta é uma oportunidade
para que essa reorganização não
se faça nas costas dos órgãos re-
gionais de Turismo», defendeu o
responsável, na apresentação do
encontro da APAVT.

Será a primeira vez em 38 anos
que o congresso nacional dos
agentes de viagens se realizará
em Coimbra, destacou Pedro Cos -
ta Ferreira, presidente da APAVT,
afirmando que neste encontro se
irá debater «políticas e estratégias,

produto e mercado». «Vamos
tam bém discutir os desafios do
crescimento, a organização do
país turístico e o crescer do papel
das agências de viagens assente
em mercados com maior pene-
tração da Internet», adiantou. l

Agências de viagens 
debatem como crescer

PEDRO MACHADO, Pedro Costa Ferreira e Barbosa de Melo

D.
R.
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APAVT estuda em Coimbra
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/07/2012

Meio: Jornal da Madeira.pt

URL: http://impresso.jornaldamadeira.pt/noticia.php?Seccao=11&id=221167&sdata=2012-07-19

/

 
PUBLICADO NA EDIÇÃO IMPRESSA | Quinta-Feira, 19 de Julho de 2012 | Por
 
 O "Turismo: Potenciar recursos, romper bloqueios, ganhar mercado". Este é o tema do 38º congresso
nacional da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo, que este ano se realiza em
Coimbra, no Hotel Vila Galé Coimbra, entre os dias 6 e 9 de Dezembro. A apresentação oficial do
evento decorreu ontem no restaurante Zambeze, em Lisboa, local onde foi apresentado o tema central
e o logótipo.
 
 Para o presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira, o próximo Congresso será uma oportunidade para
discutir políticas e estratégias, produto e mercado. Além disso, refere que vamos discutir os desafios
do crescimento, a organização do País turístico e o crescer de papel de viagens assente em mercados
com maior penetração da Internet. Já o presidente do Turismo do Centro, Pedro Machado, recordou
que a realização, no ano passado, do congresso da APAVT em Viseu permitiu dar a conhecer aos
congressistas uma perspetiva mais realista do que é hoje o Turismo em Portugal e nos destinos
regionais. Acrescentou que esta iniciativa deverá servir para repensarmos uma nova estratégia para o
Turismo nacional. Numa altura em que se discute a nível nacional o mapa do Turismo em Portugal,
achamos que esta é uma oportunidade para que essa reorganização não se faça nas costas dos orgãos
regionais de Turismo. Neste quadro, defendeu um novo modelo de governança que reforce a
promoção e a participação do sector privado. Esta será a primeira vez em 38 anos que o congresso
nacional da APAVT se realizará na cidade de Coimbra.
 
Agência Lusa
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"Estou, digamos, desencantado", diz Pedro Machado sobre 'bypass' das entidades
regionais de turismo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/07/2012

Meio: Presstur.com

URL: http://www.presstur.com/site/news.asp?news=37753

/

 
Revisão da organização regional do turismo
 
 Presstur 18-07-2012 (18h07) Pedro Machado, presidente da Região de Turismo do Centro de
Portugal, deixou claro ontem estar "desencantado" com a forma como a Secretaria de Estado do
Turismo está a promover a reorganização das estruturas regionais do turismo, designadamente
deixando de fora da discussão as actuais entidades regionais.
 
 "Não me parece que tenha sido a forma mais correcta", explicou depois ao PressTUR, quando
questionado sobre o que referiu quando apontou o Congresso da APAVT como oportunidade "para que
essa reorganização não se faça nas costas dos organismos regionais do turismo".
 
 Em questão está, designadamente, segundo disse, que tenham sido pedidos pareceres a várias
entidades, mas "às organizações regionais de turismo apenas lhes tenha sido comunicado para
informação".
 
 "Estou, digamos, desencantado", comentou Pedro Machado, reconhecido como um dos mais
influentes quadros do PSD, partido maioritário no Governo, na área do turismo, como foi visível, por
exemplo, quando foi ele e o ex-presidente da CTP e actual director da Estoril Sol, Atílio Forte, que
fizeram de "cicerones" a Passos Coelho na visita à BTL de 2011, antes das eleições legislativas que
haveriam de dar lugar à formação do actual Governo de coligação com o CDS.
 
 Mas não é apenas com o 'bypass' que Pedro Machado está "desencantado". Nas declarações ao
PressTUR Pedro Machado afirma que o seu receio é que se esteja a perder uma oportunidade "para
que o País possa ser pensado como um todo", sem regiões que sejam "remetidas para parente pobre
do sector do turismo em Portugal".
 
 : Lamento que tenhamos sido convocados em 29 de Fevereiro de 2012 para nos pronunciarmos sobre
o articulado daquela que viria a ser uma proposta para a reorganização do mapa turístico regional em
Portugal e tenhamos sido agora apenas informados de que está um paper na rua sobre o qual foram
pedidos pareceres à CTP, à Associação Nacional dos Municípios Portugueses, a um conjunto vasto de
outras entidades, mas às organizações regionais de turismo apenas lhes tenha sido comunicado para
informação. Acho que não foi a forma mais correcta de abordar, uma vez que se havia a preocupação
da tutela de envolver todos os parceiros, não me parece que tenha sido a forma mais correcta, porque
algumas organizações regionais de turismo, para não dizer todas, é que vão sofrer na pele esta
reforma, mas apenas lhes tenha sido dado conhecimento.
 
 : É uma visão de fundo que o Governo vai ter que definir. O actual modelo do financiamento privilegia
o fluxo turístico em detrimento do território, alimentando, no bom sentido, o sector há mais de quatro
décadas numa concentração dos recursos financeiros em três destinos a nível nacional. São três
destinos que concentram 76%...
 
 : Exactamente. Não tem havido nos últimos anos, e temo que estejamos a perder esta oportunidade,
e daí o meu apelo, porque julgo que ainda estaremos a tempo, para que o País possa ser pensado
como um todo, naturalmente com uma incidência mais forte naqueles destinos mais maduros, mas em
que as marcas regionais, as áreas regionais, que também são deste País e que são responsáveis por
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uma parte importante do fluxo turístico, não continuem a ser remetidas para parente pobre do sector
do turismo em Portugal.
 
 Nós temos bons produtos, nós temos boas marcas, nós temos bons recursos, nós temos bons
empresários, nós temos boas instalações em pleno século XXI e não se compreende que o modelo de
financiamento continue apenas a afunilar para a componente do fluxo.
 
 Trata-se de uma opção política de fundo. Vamos privilegiar fluxo? Vamos privilegiar território? Ou
vamos arranjar um meio termo entre aquilo que é a mais valia do fluxo, procurando desenvolver o
território no seu todo e dando dessa forma até um contributo para podermos inverter algumas
tendências a que já estamos a assistir... Veja-se 22% de desemprego no Algarve no sector do
turismo... Portanto, estamos a tempo de poder corrigir, assim haja vontade política.
 
 Continua em:
 
 Clique para mais notícias:
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"Nós procuramos que haja uma reforma que olhe o território"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/07/2012

Meio: Presstur.com

URL: http://www.presstur.com/site/news.asp?news=37752

/

 
Pedro Machado, presidente da Turismo do Centro (Cont.1)
 
 Presstur 18-07-2012 (18h05)
 
 : Esse é, no fundo, o apelo que deixei hoje, aqui, no lançamento do Congresso da APAVT, quiçá a
minha mensagem política. Nós procuramos que haja uma reforma que olhe o território, que veja o
modelo de financiamento, que olhe para um novo modelo de governance das organizações regionais
de turismo e que esse novo modelo possa, cumulativamente, libertar recursos das estruturas físicas,
da despesa corrente, para promoção.
 
 Isso implica também, por parte da Tutela, um trabalho de fundo no que diz respeito às estruturas e
essencialmente dos recursos humanos que nós recebemos com o Decreto 67/2008 de 10 de Abril, que
tivemos que assumir na totalidade e que não nos permitiu criar alternativas, procurando até, por
exemplo, fazer com que, ou na mobilidade ou em novas propostas, pudéssemos libertar as estruturas
regionais de turismo do peso da despesa corrente para a canalizar para onde ela é devida, para a
promoção, seja para a promoção interna seja para a externa. E essa é uma questão de fundo.
 
 : Mas isso é o que andamos a defender de há alguns anos a esta parte, eu, em concreto, desde o
Decreto 67/2008. Nós sempre defendemos em primeira instância a marca "Portugal", que deve ser
valorizada com as marcas regionais, Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve, Açores e
Madeira, e nunca numa relação de dependência, mas de parceria e de complementaridade. A marca
"Portugal" essencialmente para os mercados externos e em especial para os mercados externos de
média e longa distância. Não faz sentido organismos regionais andarem a investir parcos recursos
para fazerem campanhas promocionais individuais no Brasil ou na Ásia, porque não há capacidade
física e financeira. Aí é a marca "Portugal" que deve ir à frente e as marcas regionais canalizarem a
parte substantiva para o mercado interno, ou para o mercado interno alargado, nomeadamente os 40
milhões de espanhóis que temos aqui à nossa porta.
 
 E se esse exercício fosse feito julgo que estaríamos em condições, não de competir directamente com
Espanha...
 
 : Sim, mas o modelo de Espanha tem características regionais, de dimensão de território e de
população que não se pode aplicar exactamente a Portugal nos mesmos moldes...
 
 : Porque se percebe, à semelhança de Portugal, e aí penso que a comparação pode ser feita, que é
mais importante, que vale mais nos mercados externos a marca "Portugal", do que qualquer uma das
marcas regionais, e especialmente se individualizadas. Esse é um conceito que, sim senhor, acho que
Portugal deve "beber" do bom exemplo de Espanha. Como, aliás, noutros, que Espanha tem vindo a
demonstrar ao longo destes anos.
 
 Continua em:
 
 Clique para mais notícias:
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Cinco embaixadores inscrevem-se no 38º Congresso da APAVT
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/07/2012

Meio: Presstur.com

URL: http://www.presstur.com/site/news.asp?news=37747

/

 
Presstur 18-07-2012 (17h29) A APAVT já conta com inscrições para o seu 38º Congresso dos
embaixadores do Peru, Colômbia, Equador, Panamá e Tunísia, que se associaram à apresentação
ontem do tema e logótipo do congresso que irá decorrer em Coimbra entre 6 e 9 de Dezembro, tendo
o Hotel Vila Galé como "palco principal".
 
 A presença dos embaixadores Nestor Popolizio, Peru, German SantaMaria, Colômbia, Diego Aulestia,
Equador, Federico Richa, Panamá, foi uma iniciativa do IPDAL (Instituto para a Promoção e
Desenvolvimento da América Latina), a que se associou também o embaixador Youssef Louzir,
Tunísia, a convite da APAVT, e fez parte de um momento de simbolismo inédito nas apresentações dos
congressos da APAVT, na qual foram convidados a ser os primeiros inscritos os presidentes da CTP,
AHRESP e AHP, os ex-presidente da APAVT Carlos Gonçalves Luís e Vítor Filipe, e o administrador da
TAP Luiz Mór.
 
 Com este acto, explicou Pedro Costa Ferreira, a APAVT pretendeu dar corpo ao seu compromisso de
fazer do Congresso, "como sempre", um congresso "com todos", "com os hoteleiros, gestores de
restaurantes, rent-a-car, agentes de viagens", porque o que se pretende é "uma discussão realmente
do conjunto".
 
 Clique para mais notícias:
 
 Clique para mais notícias:
 
 Clique para mais notícias:
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Zambeze Restaurante funde Beiras e África ... com vista magnífica de Lisboa
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Presstur 18-07-2012 (17h58) A vista panorâmica sobre a Baixa de Lisboa e o Rio Tejo que o Zambeze
Restaurante oferece do seu terraço é o primeiro impacto à chegada, abrangendo desde a Sé de Lisboa
ao Convento do Carmo. Para degustar, na ementa misturam-se gastronomia beirã e sabores africanos.
 
 Percorrendo a ampla esplanada do restaurante do grupo Visabeira Turismo, localizado entre o Largo
do Caldas e o Castelo de São Jorge, observam-se no horizonte, além de uma série de telhados de
casas lisboetas, a Sé de Lisboa, os torreões do Terreiro do Paço, o Arco da Rua Augusta, o rio Tejo,
mais ao longe o Cristo Rei e a Ponte 25 de Abril, e, finalmente, o Elevador de Santa Justa e o
Convento do Carmo.
 
 Para comer, no Zambeze Restaurante, localizado no antigo Mercado Chão do Loureiro e que ontem foi
o cenário onde decorreu a apresentação do tema e logótipo do 38º Congresso da APAVT, há entradas
como camarão al ajillo sateado com alho e piri-piri, cogumelos salteados com linguiça e carpaccio de
polvo.
 
 Para a refeição principal, os pratos de peixe contemplam caril de caranguejo, camarão tigre à
moçambicana, polvo com migas beirãs, cataplana de bacalhau e peixe assado no forno com coentros.
 
 Os pratos de carne, por sua vez, incluem cabritinho da Serra da Gralheira, galinha em caril de
amendoim, rojões à moda de Viseu, arroz de cabrito com castanhas e frango à Zambeziana com
batata frita.
 
 Os preços das entradas variam entre os 6 e 15 euros e dos pratos principais, entre os 13 e os 22
euros.
 
 O restaurante, aberto todos os dias das 10h às 23h, oferece duas horas de estacionamento aos
clientes.
 
 Para aceder ao site do Zambeze Restaurante clique.
 
 Clique para ver mais:
 
 Clique para mais propostas:
 
 Clique para mais notícias:
 
 Clique para aceder ao site
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APAVT apresenta congresso de Coimbra
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Poucos faltaram à chamada naquele que foi um dos eventos mais conconcorridos do trade dos últimos
tempos. A apresentação oficial do 38º congresso nacional da Associação Portuguesa das Agências de
Viagens e Turismo, que este ano se realiza em Coimbra entre os dias 6 e 9 de Dezembro, decorreu no
restaurante Zambeze, em Lisboa, local onde foi apresentado o tema central e o logotipo. Com o lema
"Turismo, potenciar recursos, romper bloqueios, ganhar mercado" a APAVT pretende juntar centenas
de players do sector no Hotel Vila Galé Coimbra. Na ocasião, Pedro Machado, presidente do Turismo
do Centro, referiu que a realização, no ano passado, do congresso da APAVT em Viseu permitiu dar a
conhecer aos congressistas uma perspectiva mais realista do que é hoje o Turismo em Portugal e nos
destinos regionais. "Esta iniciativa deverá servir para repensarmos uma nova estratégia para o
Turismo nacional. Numa altura em que se discute a nível nacional o mapa do Turismo em Portugal,
achamos que esta é uma oportunidade para que essa reorganização não se faça nas costas dos orgãos
regionais de Turismo", referiu o responsável, que defendeu ainda um "novo modelo de governança
que reforce a promoção e a participação do sector privado". De acordo com o presidente da APAVT,
Pedro Costa Ferreira, esta será a primeira vez em 38 anos que o congresso nacional dos agentes de
viagens se realizará na cidade de Coimbra. "Vamos discutir políticas e estratégias, produto e mercado,
e vamos discutir os desafios do crescimento, a organização do País turístico e o crescer de papel de
viagens assente em merados com maior penetração da Internet", salientou Costa Ferreira.
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"Turismo: Potenciar Recursos, Romper Bloqueios, Ganhar Mercado" tema do 38º
Congresso da APAVT
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"Turismo: Potenciar Recursos, Romper Bloqueios, Ganhar Mercado" é o tema do 38º Congresso da
APAVT que irá decorrer em Coimbra, de 6 a 9 de Dezembro. Tema e logótipo do evento foram ontem
apresentados em Lisboa, na presença de sete dezenas de convidados.
 
 A cerimónia, presidida pelo presidente da Câmara Municipal de Coimbra, João Paulo Barbosa de Melo,
o presidente da Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado e pelo residente da APAVT, Pedro Costa
Ferreira, reuniu empresários do trade, representantes de várias associações do sector e da CTP, e dos
deputados Helder Amaral (CDS PP) e do PS (Hortense Martins), entre outros.
 
 Na oportunidade, o presidente da Turismo Centro de Portugal, região que pelo segundo ano
consecutivo recebe o congresso da APAVT, enalteceu o facto na certeza de que eventos desta natureza
contribuem para uma melhor percepção do que são os destinos regionais, permitem que se olhe para
o território de forma diferente, e mostrar que o Centro de Portugal representa a diversidade que o país
pode oferecer.
 
 Considerando que o Congresso da APAVT constituirá uma oportunidade para a cidade de Coimbra,
Pedro Machado sublinhou esperar que ele seja também uma oportunidade para repensar o turismo em
Portugal e que possa contribuir para que a reorganização do turismo "não se faça nas costas dos
organizamos regionais de turismo".
 
 O presidente da Turismo Centro de Portugal disse também desejar que a APAVT e o seu congresso
possam ajudar na sensibilização para tornar possível um "novo modelo de financiamento e novo
modelo de governança" para as regiões de turismo.
 
 Já o presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira, destacou o facto de Coimbra estar "desenhada para
receber o congresso da APAVT", como desejou também que o congresso possa contribuir para fazer
desaparecer algumas pequenas barreiras que se colocam ao sector. Isto porque, como sublinhou, o
38º Congresso da APAVT vai "discutir todo o turismo português", desde o produto ao mercado
passando pela reorganização regional, entre muitos outros temas. E será, garantiu, uma análise "sem
bloqueios nem ideias pré-concebidas", um debate amplo e aberto porque "não temos conclusões pré-
concebidas". Ou seja, "a discussão será feita com todos" e com a "interveniência directa de todos os
congressistas".
 
 Por último, o presidente da Câmara de Coimbra pôs a tónica na "aposta que todos temos que fazer
para mostrar aquilo que somos". A realização do Congresso da APAVT em Coimbra é, disse, uma
oportunidade para a cidade, tendo garantido a propósito que "vamos aproveitar esta oportunidade".
 
 M.F.
 
 18/07/2012
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Congresso da APAVT já tem primeiros inscritos
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O 38º Congresso da APAVT, que vai decorrer em Coimbra, de 6 a 9 de Dezembro já conta com as
primeiras inscrições, de personalidades do sector e não só.
 
 As inscrições foram recebidas ontem, após a apresentação do tema e do logótipo do congresso e
resultaram de um acto simbólico que traduz no entanto a diversidade de congressistas que costuma
estar presente no evento que é considerado como a reunião magna do sector do turismo.
 
 No final da apresentação, os presidentes da Confederação do Turismo Português (CTP), Francisco
Calheiros, da AHRESP, Mário Pereira Gonçalves e da direcção executiva da AHP, Cristina Siza Vieira,
assinaram os três primeiros boletins de inscrição para este congresso da APAVT. Seguiram-se dois ex-
presidentes da associação, Carlos Gonçalves Luís e Vítor Filipe, bem como o vice-presidente da TAP,
Luiz Mór. Mas as inscrições não se ficaram aqui e prosseguiram com os embaixadores do Peru, do
Equador, do Paraguai, da Colômbia e da Tunísia, e ainda o presidente e secretário-geral do IPDAL, que
desta forma quiseram, desde já, assegurar as suas presenças em Coimbra.
 
 M.F.
 
 18/07/2012
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APAVT: "Turismo: Potenciar Recursos, Romper Bloqueios, Ganhar Mercado" é tema do
38º Congresso
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O presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira, pretende que o congresso possa contribuir para fazer
desaparecer algumas pequenas barreiras que se colocam ao setor, adiantando que o o 38º Congresso
da APAVT vai "discutir todo o turismo português, desde o produto ao mercado passando por políticas e
estratégias, pelos desafios do crescimento à organização e reorganização regional", sem, no entanto,
esquecer o papel crescente do agente de viagens assente nos mercados mais desenvolvidos, e a
penetração da internet. Costa Ferreira garantiu, igualmente, que será uma análise "sem bloqueios
nem ideias pré-concebidas", um debate amplo e aberto porque "não temos conclusões pré-
concebidas", para acrescentar que "a discussão será feita com todos" e com a "interveniência direta de
todos os congressistas, até porque ninguém vive sozinho". Pedro Costa Ferreira discursava, ontem em
Lisboa, na cerimónia de apresentação do tema e logotipo do 38º Congresso da APAVT, que terá lugar
em Coimbra, no Hotel Vila Galé, de 6 a 9 de Dezembro e vai discutir ""Turismo: Potenciar Recursos,
Romper Bloqueios, Ganhar Mercado". A sessão foi presidida pelo presidente da Câmara Municipal de
Coimbra, João Paulo Barbosa de Melo, e contou com as presenças do presidente da Turismo Centro de
Portugal, Pedro Machado e do presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira, do presidente da CTP,
Francisco Calheiros, bem como empresários do trade, representantes de várias associações do setor, e
dos deputados Helder Amaral (CDS/PP) e do PS (Hortense Martins), entre outros. Na sua intervenção,
Pedro Machado agradeceu a "prova de confiança da APAVT" em realizar pela segunda vez consecutiva
o seu encontro nacional na região Centro. Recorde-se que o último congresso da APAVT teve lugar,
em Dezembro do ano passado, em Viseu. Pedro Machado destacou que a realização do congresso em
Coimbra "permite-nos, de alguma forma, identificar neste território que é o Centro de Portugal, e que
aqui representa a diversidade que o nosso país pode oferecer, uma nova oportunidade para Coimbra,
que queremos que se traduza também numa oportunidade de se pensar numa nova estratégia para o
turismo em Portugal". Pedro Machado realçou que, "numa altura em que se discute a nível nacional o
mapa do Turismo em Portugal, achamos que esta é uma oportunidade para que essa reorganização
não se faça nas costas dos orgãos regionais de Turismo", até porque é importante ajustar três aspetos
estruturais: reestruturação do território e respectivas sub-marcas; novo modelo de financiamento
"que corrija verdadeiramente as assimetrias regionais" e novo modelo de governança, "que reforce a
promoção, que reforce a participação do sector privado". Por sua vez, o presidente da Câmara
Municipal de Coimbra garantiu que "a cidade vai estar à altura deste desafio", tendo também
enaltecido as potencidades turísticas "de uma cidade cada vez mais cativante", adiantanto que
"queremos mostrar uma cidade de cultuira, de conhecimento e de congressos. Coimbra pode ajudar o
nosso país s gerar mais valor para o turismo". Os presidentes da Confederação do Turismo Português
(CTP), Francisco Calheiros, da AHRESP, Mário Pereira Gonçalves, da direção executiva da AHP, Cristina
Siza Vieira, assinaram os três primeiros boletins de inscrição para este congresso da APAVT, seguidos
dos ex-presidentes da associação, Carlos Luis e Vitor Filipe, do vice-presidente da TAP, Luiz Mór, dos
embaixadores do Perú, do Equador, do Paraguai, da Colômbia e da Tunísia, e do presidente e
secretário-geral do IPDAL, que desta forma quiseram, desde já, assegurar as suas presenças em
Coimbra. As inscrições para o congresso vão estar brevemente disponíveis online no portal da APAVT.
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Candidaturas ao Prémio Welcome to Portugal abertas até 7 de Setembro
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As candidaturas ao Prémio Welcome to Portugal estão abertas até 7 de Setembro. Trata-se de um
galardão inédito em Portugal que pretende distinguir iniciativas públicas e privadas com relevância
turística, que envolvam as populações locais e que tenham impacto directo ou indirecto na relação
com os turistas. São por isso iniciativas que se constituem como um cartão-de-visita lá fora, e uma
referência que promova o Destino Portugal. Dinamizado pelo subcomité LIDE Turismo e Gastronomia
do LIDE Portugal, o Prémio conta com a colaboração da Organização Mundial do Turismo, e será
atribuído pela primeira vez a 27 de Setembro, no Dia Mundial do Turismo.
 
 Francisco Sá Nogueira, membro do LIDE Turismo e Gastronomia, explica que os eventos e iniciativas
em que se registe com sucesso o envolvimento das populações locais e o envolvimento dos turistas,
são potenciais experiências únicas e duradouras, capazes de se tornar referências que esses turistas
transmitem a terceiros, motivando-os a visitar Portugal. Temos já várias candidaturas, mas até dia 7
de Setembro esperamos receber mais. As candidaturas podem ser apresentadas pelos próprios
organizadores ou por terceiros, que, conhecendo as actividades, entendam que merecem este
destaque e uma distinção, refere.
 
 Manuel Fernando Espírito Santo, presidente do LIDE Turismo e Gastronomia, considera que o Prémio
Welcome to Portugal será um grande incentivo à dinamização e participação das populações nos
eventos e iniciativas que acontecem no País, assim como essencial na promoção da imagem e
divulgação desses eventos, criando novos pontos de interesse turístico, que constituirão motivos para
visitar o Destino e darão pontos de referenciação do mesmo - e temos óptimos exemplos em Portugal,
como as Festas de Campo Maior ou a Festa dos Tabuleiros em Tomar, entre outras -, além de
contribuir activamente para o objectivo máximo do LIDE Turismo e Gastronomia: promover o destino
Portugal cá dentro e lá fora.
 
 O júri que atribui o Prémio à melhor iniciativa é constituído pelo presidente da Bolsa de Turismo de
Lisboa, e um membro do Turismo de Portugal, da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de
Portugal (AHRESP), da Associação Portuguesa de Agências de Viagem e Turismo (APAVT), da
Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), da TAP, do subcomité LIDE Turismo e Gastronomia, da
Midlandcom, da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), e por
representantes dos media partners, RTP e Publituris.
 
 Mais informações sobre o Prémio Welcome to Portugal podem ser consultadas no websiteAs
candidaturas devem ser apresentadas até dia 7 de Setembro, para Este endereço de e-mail está
protegido de spam bots, pelo que necessita do Javascript activado para o visualizar , com uma
memória descritiva de, no máximo, quatro páginas, e uma apresentação de PowerPoint de até 10
slides.
 
 O subcomité LIDE Turismo e Gastronomia é um grupo especializado do LIDE Portugal, que tem como
objectivo principal promover e posicionar o destino Portugal e a gastronomia portuguesa, no sentido
de os colocar na primeira linha das opções dos turistas e consumidores estrangeiros.
 
 Outros objectivos passam por colocar o Turismo na agenda política; promover Portugal junto do
mercado turístico estrangeiro, especialmente brasileiro e europeu; fomentar o intercâmbio entre as
empresas turísticas portuguesas e as dos países onde o LIDE está presente, no plano da formação, da
tecnologia, do investimento e da internacionalização; promover o turismo sustentável e cumpridor das
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normas ambientais; potenciar o desenvolvimento do turismo local, com o envolvimento das
populações locais.
 
 O subcomité LIDE Turismo e Gastronomia é constituído por Manuel Fernando Espírito Santo,
presidente, por Jorge Rebelo de Almeida, Luigi Valle, Salvador Guedes, António Trindade, Francisco Sá
Nogueira, Vitor Sobral e António Rosado.
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APAVT apresenta tema e logótipo do 38.º Congresso Nacional na terça-feira
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A Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo (APAVT) vai apresentar o tema e o
logótipo do seu 38.º Congresso Nacional na próxima terça-feira, 17 de Julho, informou ontem a
associação em comunicado.
 
 Além da direcção da APAVT, na cerimónia vai estar também presente a direcção do Turismo do
Centro de Portugal, destino que este ano vai receber o congresso, que terá lugar em Coimbra, de 6 a
9 de Dezembro.
 
 A apresentação vai decorrer pelas 18h00, no restaurante Zambeze, localizado no Mercado Chão do
Loureiro, em Lisboa.
 
 I.M.
 
 12/07/2012
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APAVT inicia lançamento público do 38º Congresso em associação com a Turismo do
Centro
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Presstur 11-07-2012 (17h01) A APAVT inicia na terça-feira o lançamento do seu 38º Congresso
Nacional, com a apresentação do tema e logótipo, num evento em que o seu presidente, Pedro Costa
Ferreira, terá como co-anfitrião oo presidente do Turismo do Centro, Pedro Machado.
 
 A apresentação do Congresso terá lugar a partir das 18h no restaurante Zambeze, na Calçada
Marquês de Tancos, edifício EMEL, Mercado Chão do Loureiro, em Lisboa.
 
 O 38º Congresso Nacional da APAVT vai realizar-se pela primeira vez em Coimbra, entre 6 e 9 de
Dezembro (clique para ler: APAVT vai fazer 38º Congresso em Coimbra, cidade candidata a Património
Mundial) e pelo segundo ano consecutivo a região Centro de Portugal é anfitriã, depois de acolher em
Viseu a edição de 2011.
 
 http://www.presstur.com/site/news.asp?news=37155
 
 A região de Turismo do Centro de Portugal, em convite à imprensa para a apresentação de terça-
feira, afirma "a honra de acolher o importante congresso profissional que reúne agentes de viagens e
demais stakeholders da indústria turística nacional".
 
 Clique para mais notícias:
 
 Clique para mais notícias:
 
 Clique para mais notícias:
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APAVT apresenta tema e logótipo do seu XXXVIII Congresso Nacional
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As direcções da APAVT e da Turismo Centro de Portugal (TCP) apresentam na próxima terça-feira o
tema e o logótipo do XXXVIII Congresso Nacional da APAVT, evento que vai decorrer em Coimbra,
entre 6 e 9 de Dezembro. A apresentação vai ter lugar no restaurante Zambeze, situado na Calçada
Marquês de Tancos, em Lisboa. Este ano, lembre-se, depois de Vilamoura (2009), Funchal (2010) e
Viseu (2011), a APAVT volta a realizar o seu congresso nacional no Centro do País
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Apresentação oficial do tema e logotipo do XXXVIII Congresso Nacional da APAVT
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11-Jul-2012
 
 A Direção da APAVT - Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo e a Direção do
Turismo efetuam a apresentação oficial do tema e logotipo do XXXVIII Congresso Nacional da APAVT,
cerimónia que irá decorrer na próxima terça-feira, 17 de Julho, pelas 18h00 no restaurante Zambeze,
sito Calçada Marquês de Tancos, Edifício EMEL, Mercado Chão do Loureiro, em Lisboa.
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  Área: 5,41 x 4,29 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 42768460 11-07-2012
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Coimbra recebe congresso da APAVT
Coimbra será a cidade anfitriã do 38º Congresso da APAVT, 
que irá decorrer de 6 a 9 de Dezembro. De acordo com o 
presidente da associação, Pedro Costa Ferreira, “é uma deci-
são que cumpre os compromissos desta direção da APAVT, 
de integração no esforço de desenvolvimento das exportações 
portuguesas e de apoio ao turismo interno”.
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  País: Portugal
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AGÊNCIAS DE VIAGENS

Coimbra 
escolhida 
para acolher 
congresso

n Coimbra foi a cidade escolhida
para acolher, em Dezembro, o 38.º
Congresso Nacional da Associação
Portuguesa das Agências de Via-
gens e Turismo (APAVT), que de-
correrá, entre os dias 6 e 9 daquele
mês, no hotel Vila Galé Coimbra.
Confirma-se, assim, a aprovação,
por parte da direcção da APAVT,
da candidatura da Turismo Centro
de Portugal para que se realize na
região (e neste caso em Coimbra),
aquele que é considerado o mais
importante fórum de debate turís-
tico português. E isto depois de, em
2011, o congresso daquela associa-
ção se ter realizado em Viseu.

«É uma decisãoque, em pri-
meiro lugar, simplesmente cum-
pre os compromissos desta direc-
ção da APAVT de integração no es-
forço de desenvolvimento das ex-
portações portuguesas e de apoio
ao turismo interno», afirmou Pe-
dro Costa Ferreira, presidente da
associação, adiantando que a es-
colha de Coimbra e da Turismo
Centro de Portugal é «uma mani-
festação de confiança» nesta enti-
dade. Até porque, adiantou, «o tra-
balho realizado no ano passado foi,
por todos os congressistas, consi-
derado excepcional». «É, com toda
a certeza, uma enorme alegria e
uma grande honra fazer o con-
gresso da APAVT chegar, final-
mente, e pela primeira vez, à cidade
de Coimbra», continuou.

Pedro Machado, presidente da
Turismo Centro de Portugal, con-
sidera que esta será uma oportu-
nidade para Coimbra e a região
reafirmarem «a predisposição
para a realização de grandes con-
gressos», num trabalho já iniciado
no ano passado, com a realização
em Viseu da 37.ª edição do con-
gresso da APAVT, que «tornou pos-
sível o reconhecimento do destino
Centro de Portugal nas suas múl-
tiplas variáveis». «Foi uma boa jor-
nada que nos mereceu a confiança
da APAVT e cujas participações e
conclusões enriqueceram o tu-
rismo nacional», continuou. 

Nesta edição será debatido «o
presente e o futuro do nosso sec-
tor», aliando-o «a um momento
impar da nossa história, o da con-
sagração da cidade de Coimbra a
Património Mundial».  O tema e
o programa científíco do con-
gresso, assim como as condições
favoráveis que se prevê que sejam
dadas aos associados da APAVT
que participarem no evento, serão
divulgados oportunamente. l Página 315
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12-06-2012 - Coimbra vai ser a cidade anfitriã do 38º Congresso Nacional da Associação Portuguesa
das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), evento que irá este ano decorrer de 6 a 9 de Dezembro e
que terá como um dos seus principais palcos o hotel Vila Galé Coimbra. O Turismo Centro de Portugal,
cuja candidatura mereceu a aprovação da direcção da APAVT, volta assim a assegurar que o mais
importante fórum de debate turístico português tenha lugar na sua região, depois de, no ano passado,
o ter feito em Viseu. A APAVT irá criar condições especialmente favoráveis de participação aos seus
associados, que serão oportunamente divulgadas, a par do tema e programa científico da magna
reunião do turismo português.
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38.º Congresso Nacional da APAVT em Coimbra de 6 a 9 de Dezembro
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O 38.º Congresso Nacional da Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo (APAVT) vai
decorrer na cidade de Coimbra, de 6 a 9 de Dezembro, informou ontem a associação em comunicado
à imprensa.
 
 A candidatura escolhida foi a do Turismo do Centro de Portugal que, destaca a APAVT na mesma
informação, "volta assim a assegurar que o mais importante fórum de debate turístico português
tenha lugar na sua região, depois de, no ano passado, o ter feito em Viseu".
 
 "É uma decisão que, em primeiro lugar, simplesmente cumpre os compromissos desta direcção da
APAVT, de integração no esforço de desenvolvimento das exportações portuguesas e de apoio ao
turismo interno", sublinha Pedro Costa Ferreira, presidente da APAVT, referindo que a decisão "é
também uma manifestação de confiança no Turismo Centro de Portugal".
 
 "Com a realização do XXXVIII Congresso da APAVT, em Coimbra, em 2012, queremos reafirmar a
nossa predisposição para a realização de grandes Congressos, debatermos o presente e o futuro do
nosso sector e aliá-lo a um momento impar da nossa história, o da consagração da Cidade de Coimbra
a Património Mundial", afirma Pedro Machado, presidente do Turismo do Centro de Portugal.
 
 O responsável do Turismo do Centro de Portugal destaca a importância do evento realizado no ano
passado, em Viseu, que contribuiu para o "reconhecimento do destino Centro de Portugal nas suas
múltiplas variáveis e condições".
 
 I.M.
 
 12/06/2012
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Turismo - Coimbra vai acolher em Dezembro o 38.º Congresso da APAVT
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De 6 a 9 de Dezembro de 2012, a cidade dos estudantes será a anfitriã da edição 2012 do congresso
da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT). Depois de em 2011 o evento
ter decorrido em Viseu, a direcção da APAVT opta novamente por um destino nacional para apoiar o
turismo interno.
 
 Café Portugal | segunda-feira, 11 de Junho de 2012
 
 De acordo com o presidente da, Pedro Costa Ferreira, a decisão de a escolha recair sobre a cidade
decumpre, em primeiro lugar, os compromissos da direcção, de integração no esforço de
desenvolvimento das exportações portuguesas e de apoio ao turismo interno.
 
 E acrescenta que se trata igualmente de uma manifestação de confiança no Turismo Centro de
Portugal já que o trabalho realizado no ano passado foi por todos os congressistas considerado
excepcional.
 
 Pedro Costa Ferreira realça que será com uma enorme alegria e uma grande honra fazer o congresso
da APAVT chegar, finalmente e pela primeira vez, à cidade de Coimbra.
 
 Por seu turno, Pedro Machado, presidente do Turismo Centro de Portugal afirma que a realização do
37.º Congresso da APAVT, que se realizou em, em Dezembro do ano passado, tornou possível o
reconhecimento do destino Centro de Portugal nas suas múltiplas variáveis e condições para acolher
este grande fórum.
 
 O responsável adianta ainda que se tratou de uma boa jornada, que nos mereceu a confiança da
APAVT e cujas participações e conclusões enriqueceram o turismo nacional.
 
 Pedro Machado sublinha que com a realização da edição de 2012 em Coimbra o objectivo do
congresso passa por reafirmar a nossa predisposição para a realização de grandes congressos.
 
 A bem do turismo nacional, salienta Pedro Machado, é fundamental debater o presente e o futuro do
sector e aliá-lo a um momento ímpar da nossa história, o da consagração da cidade de Coimbra a
património mundial.
 
 Em breve, e de acordo com a organização do 38.º Congresso da APAVT, será anunciado o tema do
encontro, assim como o programa científico.
 
 

Página 318



A319

Coimbra acolhe 38º Congresso da APAVT
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11-Jun-2012
 
 Coimbra vai ser a cidade anfitriã do 38º Congresso Nacional da Associação Portuguesa das Agências
de Viagens e Turismo (APAVT), evento que irá este ano decorrer de 6 a 9 de Dezembro e que terá
como um dos seus principais palcos o hotel Vila Galé Coimbra.
 
 O Turismo Centro de Portugal, cuja candidatura mereceu a aprovação da direção da APAVT, volta
assim a assegurar que o mais importante fórum de debate turístico português tenha lugar na sua
região, depois de, no ano passado, o ter feito em Viseu.
 
 De acordo com o presidente da associação, Pedro Costa Ferreira, "é uma decisão que, em primeiro
lugar, simplesmente cumpre os compromissos desta direção da APAVT, de integração no esforço de
desenvolvimento das exportações portuguesas e de apoio ao turismo interno; é também uma
manifestação de confiança no Turismo Centro de Portugal - o trabalho realizado o ano passado foi por
todos os congressistas considerado excecional; finalmente, é com toda a certeza uma enorme alegria
e uma grande honra fazer o congresso da APAVT chegar, finalmente e pela primeira vez , à cidade de
Coimbra. Existe, assim, uma satisfação muito grande por se terem conseguido reunir as condições
necessárias para que o mundo do turismo, esteja, no início de Dezembro, reunido na cidade dos
estudantes e que é também candidata a património mundial"
 
 Por seu lado, o presidente do Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado, afirma que " a realização
do XXXVII Congresso da APAVT, em Viseu, em Dezembro de 2011, tornou possível o reconhecimento
do destino Centro de Portugal nas suas múltiplas variáveis e condições para acolher esse grande
Fórum. Foi uma boa jornada, que nos mereceu a confiança da APAVT e cujas participações e
conclusões enriqueceram o Turismo Nacional. Com a realização do XXXVIII Congresso da APAVT, em
Coimbra, em 2012, queremos reafirmar a nossa predisposição para a realização de grandes
Congressos, debatermos o presente e o futuro do nosso setor e aliá-lo a um momento impar da nossa
história, o da consagração da Cidade de Coimbra a Património Mundial. A bem do nosso Turismo."
 
 A APAVT irá criar condições especialmente favoráveis de participação aos seus associados, que serão
oportunamente divulgadas, a par do tema e programa científico da magna reunião do turismo
português.
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