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Câmara no Ceará  promove evento com o ex-secretário de Turismo português
Correia da Silva ministrará palestra sobre o tema “Principais problemas, expectativas e impacto no turismo na

organização do Campeonato da Europa de Futebol em Portugal”.

Da Redação

Fortaleza - A Câmara Brasil Portugal do Ceará (CBP-CE) inaugura na próxima segunda-feira (15), a partir das 11h30, seu ciclo 2010

de almoços de negócios com a presença do ex-secretário de Turismo de Portugal, Luis Correia da Silva.

O evento acontece no Hotel GranMarquise e é aberto ao público mediante taxa de adesão, a informou a CBP-CE.

Correia da Silva ministrará palestra sobre o tema “Principais problemas, expectativas e impacto no turismo na organização do

Campeonato da Europa de Futebol em Portugal”, trazendo experiências e lições que serão oportunas para Fortaleza – uma das

cidades-sede da Copa do Mundo de 2014.

O ex-secretário de Turismo integrou a Comissão Governamental que organizou a Eurocopa em Portugal. Foi também responsável

pela “Campanha de Promoção de Portugal como Destino Turístico” - concretizada antes e por ocasião do campeonato.

"O que o palestrante buscará mostrar, na ocasião, é a importância de um planejamento correto para a busca da internacionalização

de uma cidade, tornando-a, assim, verdadeiramente cosmopolita", anuncia a Câmara Brasil Portugal.

Luis Correia é especialista em Comércio Internacional pela École de Commerce Solvay da Universidade Livre de Bruxelas (Bélgica)

e integrou o XVI Governo Constitucional de Portugal, na qualidade de secretário de Estado do Turismo, entre os anos de 2003 e

2004.

É “International Advisor” do Presidente Executivo do WTTC - World Travel & Tourism Council, e professor convidado do MBA

Executivo de “Gestão e Negócios de Turismo” da Universidade Autónoma de Lisboa, onde leciona o módulo do “Planejamento do

Desenvolvimento Turístico”.

Desde Novembro de 2009 é assessor da Diretoria da Agesco, “holding” que agrega os Grupos investidores portugueses no

Empreendimento Aquiraz Riviera, em Aquiraz.

A iniciativa faz parte do planejamento estratégico da CBP-CE e visa promover o intercâmbio cultural e econômico entre os dois

países.
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1º Almoço de Negócios da Câmara Brasil Portugal do Ceará - Palestra com Dr. Luis Correia da Silva

Tema: “Principais problemas, expectativas e impacto no turismo na organização do Campeonato da Europa de Futebol em Portugal”

Data: 15/03/10 – segunda-feira / Horário: 11h30

Local: Hotel GranMarquise – Avenida Beira Mar, 3980

Taxa de adesão: R$ 30,00 sócios // R$ 40,00 não-sócios

Confirmações: fone/fax: 85 3261.7423 e/ou secretariace@brasilportuga.org.br
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