
  Tiragem: 5550

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 6

  Cores: Preto e Branco

  Área: 16,70 x 18,28 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 67277986 09-12-2016

Adérito Esteves

Numa réplica de algo que
aconteceu na cidade há 30
anos, Aveiro volta a ser o epi-
centro daquilo que se pretende
que venha a abalar as estrutu-
ras do sector do Turismo, de
forma a que este continue a
crescer e a ganhar uma escala
mundial cada vez maior. Tido
como o grande responsável pe-
los bons resultados do Produto
Interno Bruto (PIB) apresenta-
dos por Portugal - e pela sur-
presa de o país ter crescido
mais do que a média europeia
-, o Turismo vai ser o tema de
todas as conversas do 42.º Con-
gresso Nacional da Associação
Portuguesa das Agências de
Viagem e Turismo (APAVT),
que arrancou ontem e termina
no domingo, tendo já garantido
o maior número de participan-
tes (670) dos últimos 15 anos,
conforme anunciou ontem, Pe-
dro Costa Pereira, presidente
da entidade organizadora do
evento.

Promovido em parceria com
a Câmara Municipal de Aveiro
(CMA) e a Turismo Centro de

Portugal, o congresso “Turismo:
Liberdade de Escolha e Facto-
res de Competitividade” pre-
tende, de acordo com as pala-
vras do presidente da APAVT,
“ser um estímulo adicional ao
sucesso recente [do turismo de
Aveiro], ajudando a colocar a
cidade no patamar que merece
do ponto de vista da oferta tu-
rística nacional”.

Por outro lado, outro dos ob-
jectivos do encontro era algo
que já foi “alcançado” ontem,
ainda segundo o mesmo res-
ponsável: reunir representan-
tes de vários sectores a discutir

medidas de apoio e fomento
do sector.

Puxar a brasa à sardinha do
que é “nosso” para o sucesso

Não deixou de ser simbólico
que, apesar de o evento ir de-
correr no Centro de Congres-
sos, a sua sessão de abertura te-
nha acontecido no auditório da
Reitoria da Universidade de
Aveiro, a instituição que, há 28
anos, lançou a primeira licen-
ciatura em Turismo em Portu-
gal, conforme recordou o vice-
reitor José Fernando Mendes.

Já para Ribau Esteves, presi-

dente da CMA, um dos segre-
dos para o crescimento do Tu-
rismo em Portugal prende-se
com o facto de os portugueses
terem aprendido a “puxar pelo
que é nosso”, valorizando o
muito que o país tem de bom -
ele que, na sua intervenção de
boas-vindas, não se cansou de
puxar “a brasa” ao que é de
Aveiro, numa sala repleta de
gente “que não tem o privilégio
de aqui residir, mas encontram
a possibilidade de passar cá al-
gum tempo”, devido ao con-
gresso que a APAVT decidiu
promover em Aveiro.

Secretária de Estado lança
debate de desafios do sector 

A encerrar a sessão de aber-
tura esteve Ana Mendes Godi-
nho, secretária de Estado do Tu-
rismo que, reforçando que o
sector “tem um papel essencial
no desenvolvimento do país”,
assumiu que o mesmo “atra-
vessa desafios, nomeadamente
de fiscalidade e competitivi-
dade”, surgindo este evento co -
mo um palco privilegiado para
os debater. “É o que iremos fazer
nos próximos dias”, garantiu. |

Aveiro será o (epi)centro
do turismo até domingo
Congresso Associação Portuguesa das Agências de Viagem e Turismo
promove, na cidade,um evento que reúne mais de 650 participantes

APAVT volta a Aveiro 30 anos depois

TURISMO DO CENTRO/FACEBOOK



  Tiragem: 5550

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 12,35 x 12,81 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 67277986 09-12-2016
TURISMO CENTRO DE PORTUGAL/FACEBOOK

Congresso junta mais de 650 participantes, até domingo  Página 6

iTurismo debate-sei

iem Aveiroi


