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Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º184, de 16 de novembro de 2019 

 

I – CONGRESSO 2020 DA APAVT EM AVEIRO 

O 46.º Congresso da APAVT, respeitante ao ano de 2020 vai realizar-se em Aveiro, 

tendo o anúncio público sido feito ontem à noite pelo Presidente da APAVT no Congresso que 

está a decorrer no Funchal, com a presença dos Presidentes da Câmara Municipal de Aveiro 

(CMA) e da Entidade Regional do Turismo do Centro de Portugal (TCP). 

O Congresso da APAVT 2020 assume uma parceria de organização entre a CMA, a 

TCP e a APAVT - Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo. 

O Congresso que se realizará no final de novembro ou no início de dezembro, vai contar 

com a participação de mais de 600 congressistas, constituindo mais um impulso na nossa 

economia e em especial no conhecimento e na promoção do destino Turístico de Aveiro, Cidade, 

Município e Região.  

O principal objetivo do Congresso é dar aos seus participantes a oportunidade de se 

encontrarem e discutirem assuntos de elevado interesse para o Turismo Português, dando ainda 

destaque à Cidade e à Região de Aveiro através de uma mostra de turismo e com a sua 

promoção ao longo do ano. 

A realização do congresso em Aveiro, culminando esta escolha da APAVT o processo 

de candidatura apresentado pela CMA e pela TCP, é de extrema importância pois capitaliza a 

aposta que a CMA tem vindo a fazer na área do turismo, atraindo mais investimento e mais 

conhecimento da nossa Cidade, Município e Região de Aveiro, num trabalho de parceria com as 

Empresas do setor, com a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro e de uma forma 

muito especial com a TCP. 

Considerado pela generalidade da imprensa e do sector como o principal fórum de 

debate turístico Nacional, os Congressos da APAVT realizam-se anualmente e congregam 



habitualmente centenas de profissionais das mais variadas áreas da atividade turística. Aveiro 

recebeu o Congresso em 2016, tendo transmitido o testemunho a Macau em 2017, recebendo 

agora o testemunho da Madeira / Funchal. 

A CMA saúda e agradece publicamente a escolha da APAVT para realizar o seu 

Congresso de 2020 em Aveiro, assumindo o compromisso de uma organização de excelência 

com muitas notícias e surpresas. 

 

II – CONFERÊNCIA DE IMPRENSA 

APRESENTAÇÃO DO CONGRESSO DA CANOAGEM  

  EM AVEIRO 

No dia 23 de novembro, o Centro de Congressos de Aveiro acolhe um debate de ideias 

integrado nas comemorações dos 40 anos da Federação Portuguesa de Canoagem. 

Atendendo ao conteúdo do Congresso Canoagem 2030 e à certeza que a vossa 

divulgação contribuirá para o engrandecimento desta iniciativa, a Federação Portuguesa de 

Canoagem e a Câmara Municipal de Aveiro (CMA) vêm, por este meio, convidar os vossos 

órgãos de comunicação social a marcarem presença na conferência de imprensa de 

apresentação do congresso comemorativo dos 40 anos da Federação Portuguesa de 

Canoagem, com a presença do Presidente da CMA, Ribau Esteves e do Presidente da 

Federação Portuguesa de Canoagem, Vitor Félix. A sessão está marcada para a próxima terça-

feira, 19 de novembro, às 15h00, no Centro de Congressos de Aveiro. 

Na referida conferência de imprensa estarão presentes atletas olímpicos da Seleção 

Nacional de Canoagem, bem como representantes das entidades parceiras da iniciativa. 

“Avaliar o passado e preparar o futuro” é o tema associado ao Congresso Canoagem 

2030, que se realiza em Aveiro, no Centro de Congressos, no dia 23 de novembro, sábado, a 

partir das 10h00. Um evento promovido pela Federação Portuguesa de Canoagem, que conta 

com as parcerias da Câmara Municipal de Aveiro, do Instituto Português do Desporto e 

Juventude e dos Jogos Santa Casa. 

Face à indiscutível mais-valia que é a vossa presença e ao inquestionável ganho que é a 

divulgação do nosso congresso através dos vossos órgãos de comunicação social, aguardamos 

que, na próxima terça-feira, possam estar representados na conferência de imprensa de 

apresentação do Congresso Canoagem 2030. 

 



Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 
cumprimentos, 

Simão Santana 
Assessor de Comunicação do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


