comunicado de imprensa, 2 de Novembro de 2020

' A World for Travel - Évora Fórum ' anuncia um evento Virtual Teaser
a 5 de Novembro de 2020
O novo evento será coordenado por Gloria Guevara, Presidente da WTTC

' A World For travel ' – O Fórum Évora anuncia hoje um teaser virtual que decorrerá quinta-feira, 5
de novembro, das 10h00 às 12h00 (hora GMT). O evento será uma introdução ao futuro Fórum em
Évora, que devido às restrições da pandemia foi adiado para 10-11 de Maio de 2021.
O Virtual Teaser começará com comentários de Rita Marques, Secretária de Estado do Turismo de
Portugal e Zurab Pololikashvili, Secretário-Geral da OMT, abordando um ponto de situação que
atravessa o setore, seguido por Gloria Guevara, presidente da WTTC (World Travel & Tourism Council),
que fornecerá uma visão complementar global.
O evento inclui alguns dos muitos oradores brilhantes que estavam programados para o Fórum, incluindo
Mike Horn, Explorador Profissional, Aventureiro e Especialista em Sobrevivência, mundialmente
reconhecido como um dos maiores exploradores modernos do mundo. Desde expedições a nadar no rio
Amazonas a voltas ao mundo, os exemplos das aventuras solo do explorador são muitos. Ele vai nos falar
da forma de sobreviver e de superar as adversidades.
Mike Horn será seguido por uma sessão intitulada The Millennial Outlook, onde três jovens profissionais
apelam para um novo mundo das viagens. Uma sessão fascinante sobre liderança incluirá Najib Balala
Ministro do Turismo e Vida Selvagem do Quênia, Edmund Bartlett, Ministro do Turismo da Jamaica,
e Jean-Baptiste Lemoyne, Secretário de Estado do Turismo da França, que discutirão suas
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estratégias de liderança durante uma crise sem precedentes.

O evento será encerrado com uma sessão em presença de vários moderadores confirmados para o futuro
Fórum, que apresentarão um resumo dos temas que serão debatidos em diversos painéis em maio. Os
famosos Peter Greenberg, CBS News e Rajan Datar, BBC News vão abordar as suas sessões que
tratarão de tópicos importantes para a atitude que permitirá a integração da sustentabilidade em
viagens, a evolução ou não da economia de viagens e limitação de riscos. A grande especialista da
imprensa, Debbie Flynn da FINN Partners vai abordar a nova forma de comunicar com o novo mundo do
Turismo. Continuando com o tema da sustentabilidade, Oliver Martin da Twenty31 Consulting dará uma
breve visão geral sobre o impacto dos padrões climáticos nos destinos e como a indústria de viagens
precisa de se ajustar às mudanças climáticas.
Christian Delom, secretário-geral, A World For Travel, disse: “A pandemia não vai superar a
determinação da nossa indústria em enfrentar o desafio da transformação. Este evento virtual com
oradores de alto nível fornecerá um teaser ao Fórum que terá lugar nos dias 10 e 11 de maio de 2021
prestigiosa Universidade de Évora, Portugal.”
Para se inscrever: https://www.aworldfortravel.org/
Para mais informações contacte: sarah.long@finnpartners.com ou press@aworldfortravel.org.
Sobre um mundo para viagens
Fundado e o organizado pelo Eventiz Media Group, O Fórum 'A World for Travel' tem como objetivo a reflexão e transformação do
setor de Viagem e Turismo para preservar, localmente e globalmente, este setor que tanto contribui para preservar a humanidade
e o planeta. A World for Travel 'está definido para ser o primeiro evento global de viagens B2B realizado pessoalmente e
virtualmente desde o início do COVID-19. Considerando que o ser humano é um nômade e deve o permanecer para seu próprio
bem, A World For Travel permite que todos os interessados no turismo reajam, tomem iniciativas, reformulem a oferta turística
para atender aos requisitos climáticos, digitais e sociais, desenvolvam uma imagem positiva trazida pelo turismo, criem uma
plataforma comum para compartilhar as melhores práticas e perspetivas, envolvam todas as partes interessadas com interesses
mistos, identificando ameaças ao desenvolvimento do Turismo e das viagens.
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Sobre o Global Travel and Tourism Resilience Council
Em 2016, o Jacobs Media Group lançou o Global Travel and Tourism Resilience Council. O Conselho é uma plataforma global
para reunir os setores público e privado, abordando a gestão de crises, preparação, recuperação e resiliência. O GTTRC facilita o
diálogo e trabalha com as melhores empresas para o benefício dos destinos e da indústria global de viagens. Mais informações
aqui resiliencecouncil.com

2

Sobre Visit Portugal
integrado no Ministério da Economia e da Transição Digital, o Turismo de Portugal é a autoridade nacional de turismo responsável
pela promoção, valorização e sustentabilidade da atividade turística. Reúne em uma única entidade todas as competências
institucionais relacionadas com a dinamização do turismo, da oferta e procura. Tem uma relação privilegiada com outras entidades
públicas e agentes económicos, nacionais e estrangeiros, o Turismo de Portugal está empenhado em cumprir o objetivo de
reforçar o turismo como um dos pilares do crescimento da economia portuguesa.

