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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
TURISMO DO CENTRO/FACEBOOK

Adérito Esteves
Numa réplica de algo que
aconteceu na cidade há 30
anos, Aveiro volta a ser o epicentro daquilo que se pretende
que venha a abalar as estruturas 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 pelos bons resultados do Produto
Interno Bruto (PIB) apresentados por Portugal - e pela surpresa de o país ter crescido
mais do que a média europeia
-, o Turismo vai ser o tema de
todas as conversas do 42.º Congresso 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 participantes (670) dos últimos 15 anos,
conforme anunciou ontem, Pedro Costa Pereira, presidente
da entidade organizadora do
evento.
Promovido em parceria com
a Câmara Municipal de Aveiro
(CMA) e a Turismo Centro de

APAVT volta a Aveiro 30 anos depois

Portugal, o congresso “Turismo:
Liberdade de Escolha e Factores de Competitividade” pretende, de acordo com as palavras 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 turística nacional”.
Por outro lado, outro dos objectivos do encontro era algo
que já foi “alcançado” ontem,
ainda segundo o mesmo responsável: reunir representantes 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 decorrer no Centro de Congressos, a sua sessão de abertura tenha acontecido no auditório da
Reitoria da Universidade de
Aveiro, a instituição que, há 28
anos, lançou a primeira licenciatura em Turismo em Portugal, conforme recordou o vicereitor José Fernando Mendes.
Já para Ribau Esteves, presi-

dente da CMA, um dos segredos para o crescimento do Turismo 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 algum tempo”, devido ao congresso que a APAVT decidiu
promover em Aveiro.
Secretária de Estado lança
debate de desafios do sector
A encerrar a sessão de abertura esteve Ana Mendes Godinho, secretária de Estado do Turismo que, reforçando que o
sector “tem um papel essencial
no desenvolvimento do país”,
assumiu que o mesmo “atravessa desafios, nomeadamente
de fiscalidade e competitividade”, surgindo este evento como um palco privilegiado para
os debater. “É o que iremos fazer
nos próximos dias”, garantiu. |
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Turismo debate-se
em Aveiro
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