PROGRAMA
DO CONGRESSO
(Preliminar)

MADEIRA
CONGRESSO NACIONAL APAVT.2019
14/17 Nov.

TURISMO: OPÇÕES ESTRATÉGICAS

Quinta -feira | 14 Nov
23h30 –
–
23h30 –
23h30 –

Chegada dos congressistas
Transferes do aeroporto aos hotéis
Check-in nos hotéis
Almoço Livre

16h30 – Cerimónia Oficial de Abertura, no auditório – Hotel Savoy Palace - (fato escuro)
17h30		 – 1ª Sessão: Os Desafios da Economia Portuguesa
Os grandes desafios da economia Portuguesa, depois de uma grande crise e de uma notável recuperação.
Fim da Sessão
18h30		 – 2ª Sessão: «Superação»
- Na economia, nas empresas, como na vida, o importante são as pessoas.
- Transferes para o local do jantar
20h30 – Jantar de Abertura oferecido pelo Governo Regional da Madeira, na Quinta Magnólia
22h30 – Transferes de regresso
22h45 – Welcome - Party oferecida pela APAVT, no bar do Congresso, no Hotel Savoy Palace, Sala Vimes

Sexta -feira | 15 Nov
09h30 – 3ª Sessão: «Turismo: Opções Estratégicas» (traje casual)
Sucesso fantástico; Nova legislatura; Que estratégia para o país turístico ?
11h00 – Fim da Sessão e Coffee Break, BINTER
11h30 – 4ª Sessão: «M&I – Que Opções»
No âmbito do sucesso turístico, como resolver as fragilidades de um dos negócios mais rentáveis do setor?
12h45 – Fim da Sessão
13h00 – Almoço oferecido por Macau, Destino Preferido APAVT 2019, no Hotel Savoy Palace
15h00 – Excursão CITY TOUR com ARRAIAL
		 Conheça a história de Funchal e Madeira nesta excursão a pé, pelo centro histórico da cidade, acompanhado por guias que
darão informações detalhadas durante o trajeto. Visitaremos: Madeira Wine, Bordados, Zona Velha, Teatro Municipal, Museu
Vicente’s, Sé Catedral, Museu de Arte Sacra. Após a visita a cada um dos pontos de interesse os grupos convergem para
um ponto de encontro comum no centro do Funchal e junto ao mar, na Praça do Povo onde será recriado um pequeno arraial
madeirense com barracas diversas: Poncha, Vinho Madeira, Bordados, Rum, Frutas, Bolo do caco. Neste local teremos a
oportunidade de fazer a foto de grupo. Leve um sorriso.
18h00 – Fim da Excursão e regresso aos hotéis
20h30 – Jantar oferecido pelo Destino Anfitrião do Congresso em 2020, no Hotel Savoy Palace.
22h30 – After-Party oferecida pela LATAM Airlines, no bar do Congresso, no Hotel Savoy Palace, Sala Vimes

Programa sujeito a alterações

MADEIRA
CONGRESSO NACIONAL APAVT. 2019
14/17 Nov.

TURISMO: OPÇÕES ESTRATÉGICAS

Sábado | 16 Nov
09h30 – 4ª Sessão: «Madeira – Opções Estratégicas» (traje smart casual)
Brexit; Acessibilidades; Sustentabilidade; Autenticidade; Modernidade da Oferta; Distribuição…
O Futuro em perspetiva.
11h00 – Coffee Break
11h30 – 5ª Sessão: «À conversa com…(a)gentes de sucesso!»
Tanta gente de sucesso e os mitos a serem derrubados !!!
13h00 – Fim da Sessão
13h15 – Almoço oferecido por Macau, Destino Preferido da APAVT 2019, no Hotel Savoy Palace
16h30 – 6ª Sessão: Exclusivo para Agências de Viagens Associadas
			«A APAVT - O Sector das viagens: opções estratégicas»
18h00 – Cerimónia de Encerramento, no auditório – Hotel Savoy Palace
18h45 – «A Teia»
20h30 – Jantar e espectáculo oferecido pela Travelport Portugal no Centro de Congressos da Madeira
23h00 – Farewell Party oferecida pela Solférias

Domingo | 17 Nov
– Pequeno-almoço
– Transferes dos hotéis para o aeroporto
– Regresso

ORGANIZAÇÃO:

CO-ORGANIZAÇÃO:

PATROCINADORES:

APOIOS:
tour operator

Uma empresa do Grupo Segurador SMABTP

PROGRAMA DE
ACOMPANHANTES

MADEIRA
CONGRESSO NACIONAL APAVT.2019
14/17 Nov.

TURISMO: OPÇÕES ESTRATÉGICAS

Quinta -feira | 14 Nov
23h30
23h30
23h30
23h30

–
–
–
–

Chegada dos congressistas
Transferes do aeroporto aos hotéis
Check-in nos hotéis
Almoço Livre

16h30 – Cerimónia Oficial de Abertura, no auditório - Hotel Savoy Palace - (fato escuro)
17h30		 – 1ª Sessão: Os Desafios da Economia Portuguesa
Os grandes desafios da economia Portuguesa, depois de uma grande crise e de uma notável recuperação.
Fim da Sessão
18h30		 – 2ª Sessão: «Superação»
- Na economia, nas empresas, como na vida, o importante são as pessoas.
- Transferes para o local do jantar
20h30 – Jantar de Abertura oferecido pelo Governo Regional da Madeira, na Quinta Magnólia
22h30 – Transferes de regresso
22h45 – Welcome-Party oferecida pela APAVT, no bar do Congresso, no Hotel Savoy Palace, Sala Vimes

Sexta -feira | 15 Nov
09h00 – Excursão Acompanhantes - Vereda dos Balcões e Almoço
		 Este percurso inicia-se no Ribeiro Frio e tem como destino o fabuloso Miradouro dos Balcões, depois de um curto, mas grandioso
percurso entre o verdejante típico da floresta da Madeira. Desde este miradouro é possível contemplar os vários picos da Ilha
da Madeira, destacando-se desde logo os dois picos mais altos da Ilha: o Pico Ruivo (1861m) e o Pico do Areeiro (1817m). O
Pico do Gato, Pico das Torres e a conhecida rocha da Penha d’Águia também fazem parte deste cenário de cortar a respiração.
Este local também é ideal para a apreciação de aves, pois há uma grande variedade que saúda simpaticamente os visitantes
deste miradouro. Entre estas pequenas e simpáticas criaturas sobressaem o Bisbis, o Tentilhão, a Lavadeira, o Melro-Preto, o
Papinho, a Manta e o raríssimo Pombo Trocaz. O regresso é feito pelo mesmo caminho ,mas desengane-se se pensa que já
viu tudo o que havia para ver. Uma particularidade das levadas da Madeira é que, por mais vezes que se visitem, há sempre
novas descobertas, experiências e sensações que tornarão esta atividade única.
Almoço incluído no restaurante do Hotel Quinta do Furão.
– Regresso aos hotéis
15h00 – Excursão CITY TOUR com ARRAIAL
		 Conheça a história de Funchal e Madeira nesta excursão a pé, pelo centro histórico da cidade, acompanhado por guias que
darão informações detalhadas durante o trajeto. Visitaremos: Madeira Wine, Bordados, Zona Velha, Teatro Municipal, Museu
Vicente’s, Sé Catedral, Museu de Arte Sacra. Apos a visita a cada um dos pontos de interesse os grupos convergem para
um ponto de encontro comum no centro do Funchal e junto ao mar, na Praça do Povo onde será recriado um pequeno arraial
madeirense com barracas diversas: Poncha, Vinho Madeira, Bordados, Rum, Frutas, Bolo do caco. Neste local teremos a
oportunidade de fazer a foto de grupo. Leve um sorriso.
18h00 – Fim da Excursão e regresso aos hotéis
20h30 – Jantar oferecido pelo Destino Anfitrião do Congresso 2020, no Hotel Savoy Palace
22h30 – After-Party oferecida pela LATAM Airlines, no bar do Congresso, no Hotel Savoy Palace, Sala Vimes

Programa sujeito a alterações

MADEIRA
CONGRESSO NACIONAL APAVT. 2019
14/17 Nov.

TURISMO: OPÇÕES ESTRATÉGICAS

Sábado | 16 Nov
09h00 – Excursão – Monte & Eira do Serrado e Almoço
		 A excursão tem início com uma viagem até à Freguesia do Monte para uma visita aos seus jardins municipais e à Igreja
da Nossa Senhora do Monte (padroeira da ilha), com a possibilidade de efetuar a descida nos famosos carros de cestos
(caso o tempo o permita). De seguida, continuamos a visita ao Miradouro do Pico dos Barcelos (deste local é possível
contemplar uma vista panorâmica sobre a baía e a cidade do Funchal), posteriormente rumamos à Eira do Serrado,
miradouro situado a 1094 metros de altitude sobre a freguesia do Curral das Freiras.
		 Almoço incluído na Eira do Serrado
– Regresso aos hotéis
18h00 – Cerimónia de Encerramento, no auditório – Hotel Savoy Palace
18h45 – «A Teia»
20h30 – Jantar e espectáculo oferecido pela Travelport Portugal no Centro de Congressos da Madeira
23h00 – Farewell-Party oferecida pela Solférias

Domingo | 17 Nov
– Pequeno-almoço
– Transferes dos hotéis para o aeroporto
– Regresso

ORGANIZAÇÃO:

CO-ORGANIZAÇÃO:

PATROCINADORES:

APOIOS:
tour operator

Uma empresa do Grupo Segurador SMABTP

