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o 43º congrEsso nAcIonAl dA 
APAvt vai ter lugar em Macau, de 23 
a 27 de novembro deste ano, cons-

tituindo esta Região Administrativa Especial 
da República Popular da China o destino 
escolhido para o regresso da magna reunião 
do Turismo Português a destinos estrangei-
ros, após oito anos em que a associação deu 
preferência a destinos nacionais. 
A diretora da Direção dos Serviços de Turismo 
de Macau, Maria Helena de Senna Fernandes, 
afirmou, em Macau, que “é naturalmente uma 
honra acolher uma vez mais este importan-
te congresso, realçando o papel de Macau 
enquanto Centro Mundial de Turismo e Lazer e 
plataforma de serviço entre a China e os países 
de língua portuguesa. A dirigente realça ainda 
a importância deste evento estratégico, ao con-
tribuir simultaneamente para a diversificação 
da indústria turística de Macau, e para o reforço 
da estratégia de promoção e de crescimento 
do número de turistas internacionais. Helena 
de Senna Fernandes conclui que, “temos a 
certeza de que em cooperação com a APAVT 
vamos realizar um evento ainda melhor do que 
os anteriores, numa região que mesmo os que 

já visitaram dificilmente reconhecerão”.
Por seu lado, o presidente da APAVT, Pedro 
Costa Ferreira, afirma que “o anúncio desta 
decisão constitui uma enorme alegria para 
todos nós, encerrando dois significados 
fundamentais  -  para o outgoing, a certeza de 
que a atmosfera económica e a dinâmica da 
procura está agora mais positiva e confiante, 
permitindo que o congresso volte a atravessar 
as fronteiras de Portugal; para o incoming, a 
participação ativa no reforço dos investimen-
tos que privados e tutela estão a realizar no 
maior mercado emissor mundial”. 

visitantes Portugueses aumentam 
3% em 2016
Macau recebeu, em 2016, cerca de 16 mil 
visitantes portugueses, num crescimento de 
3% face ao ano anterior, avançou Rodolfo 
Faustino, coordenador do Turismo de Macau 
em Portugal, durante o Jantar da Primavera, 
que decorreu no dia 16 de fevereiro, em Oei-
ras, que comemora o Novo Ano Chinês.
Embora tenha admitido que 2016 não foi um 
ano fácil, Rodolfo Faustino afirmou ainda que 
no que respeita à “representação do Turismo 
de Macau em Portugal foi um ano extraordi-
nariamente importante”, devido aos prémios 
e distinções que recebeu ao longo do ano. 
Tendo a notícia do Congresso da APAVT 
sido revelada na manhã desse mesmo dia, 
o coordenador que esse era um motivo de 
“grande regozijo. Já vamos organizar o quinto 
congresso. Creio que devem existir poucos 
territórios, em Portugal inclusive, que tenham 
tido a oportunidade de organizar cinco con-
gressos”.
Para este ano, o profissional acredita que o 
número de turistas portugueses para Macau 
vai aumentar ainda mais.

macau vai receber congresso da aPavt pela 5ª vez
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INtErNACIONAL   MACAu vai receber congresso da APAVt pela 5ª vez AErOPOrtO   MONtIjO só lá para 2021

europcar.pt

Um mundo de soluções de mobilidade 
para o ajudar a servir melhor  

os seus clientes

entrevista

ana mendes godinho,  
secretária de estado do turismo

Nova Era 
do Turismo 
em Portugal 

BtL 2017

inquérito 
empresas acreditam no potencial 
da BtL e apresentam novidades

estudo 

moradores e trabalhadores 
de Lisboa satisfeitos  
com turistas na cidade

OMt vê turismo 
em Portugal 
como caso  
de estudo 

governo


