Destino Preferido da APAVT
APAVT CONGRATULA‐SE COM RESULTADOS DE MACAU
A APAVT congratula‐se com os extraordinários resultados que Macau está a registar no mercado
nacional, que em Outubro voltou a ser o segundo maior emissor europeu para aquele que é o
“Destino Preferido da APAVT”.
Entre Janeiro e Outubro deste ano, de acordo com as estatísticas oficiais de Macau, o mercado
português na hotelaria de Macau cresceu 43% em número de hóspedes e cerca de 49% em número de
dormidas, bastante acima da média de crescimento do conjunto de mercados europeus que cresceram,
respetivamente, 5,6% e 4,5%.
Com estes números, Portugal consolida o 2º lugar enquanto mercado emissor europeu (a seguir ao
Reino Unido), tanto em número de hóspedes como em número de dormidas.
Nos dez meses de Janeiro a Outubro, os hotéis em Macau tiveram alojados 10.239 residentes em
Portugal, quando no período homólogo de 2011 esse número foi de 7.159.
“Para estes resultados contribuem, inegavelmente, os esforços de promoção do Turismo de Macau e a
aposta dos operadores turísticos e agentes de viagens portugueses, que a parceria estabelecida no
âmbito do projeto “Macau: Destino Preferido da APAVT” veio, ao longo dos últimos seis meses,
reforçar”, afirma o presidente da associação, Pedro Costa Ferreira, acrescentando que os efeitos deste
projeto se prolongarão para além do final deste ano, data em que termina este acordo.
“Estabelecemos parcerias com congéneres de Macau, abrindo portas para o estreitamento de relações
entre agentes portugueses e macaenses, promovemos uma fam‐trip em conjunto com o Turismo de
Macau, reforçámos a presença de Macau no nosso congresso e projetámos continuamente a imagem de
Macau, dentro e fora de Portugal”, continua Pedro Costa Ferreira, fazendo um balanço positivo desta
primeira iniciativa “Destino Preferido” da APAVT.
“Foi uma aposta ganha”, conclui o presidente da APAVT, assegurando que “a relação com Macau
continuará a ter sempre, por parte da associação, um especial carinho e interesse”.
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