Sugestão de Pauta

FBHA participa do webinário “Vai Turismo”
Evento será realizado na próxima terça-feira (22) para apresentar políticas
públicas que poderão auxiliar no desenvolvimento do trade. Alexandre
Sampaio, presidente da entidade e coordenador do Cetur, marcará presença
na ocasião
Brasília, 16 de junho de 2021 – Na próxima terça-feira (22) será realizado o
webinário "Vai Turismo – Rumo ao Futuro". A iniciativa, promovida pela
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), busca
integrar propostas para recomendar políticas públicas que auxiliarão no
desenvolvimento sustentável do setor.
Alexandre Sampaio, presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e
Alimentação (FBHA) e coordenador do Conselho Empresarial de Turismo e
Hospitalidade (Cetur), estará presente na ocasião, que iniciará a partir das 14h,
em formato virtual. Segundo ele, o projeto funcionará como uma consulta
pública, envolvendo diferentes atores do trade turístico.
Ao final, serão formuladas propostas de políticas públicas que serão entregues
aos candidatos nacionais e regionais a cargos do Poder Executivo. "Contaremos
com palestrantes renomados para debater o assunto. Nosso intuito é
compartilhar aspectos determinantes que são capazes de trabalhar com
inovação, sustentabilidade e o futuro do segmento", complementa.
Por meio do Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade (Cetur) e em
parceria com o Consórcio GKS Inteligência Territorial e a Strategia Consultoria,
o webinário poderá integrar propostas capazes de nortear as tendências para o
turismo nacional.
O evento é gratuito e receberá inscrições até o dia da sua realização. Os
interessados
em
participar
deverão
acessar
o
link:
https://www.sympla.com.br/webinario-vai-turismo---rumo-ao-futuro__1227016
Confira a programação completa:
14h - Abertura
14h02 - José Roberto Tadros, presidente da CNC
14h05 - Alexandre Sampaio, presidente da FBHA e coordenador do Cetur

14h15 - Lançamento do projeto "Vai Turismo – Rumo ao Futuro"
14h30 - O futuro do turismo: o que vem por aí?
Palestrante: Sandra Carvão, chefe de Inteligência de Mercado e
Competitividade da Organização Mundial do Turismo (OMT)
15h10 - Case: Destino Turístico Inteligente: Medellín, Colômbia
Palestrante: Ledys Lopes, assessora da subsecretaria de turismo de Medellín
15h50 - Turismo Sustentável como vetor de desenvolvimento: a importância
das políticas públicas
Palestrante: Vitor Leal Pinheiro, programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente (PNUMA)
16h30 - Ecossistema de inovação no turismo: o caso de Portugal
Palestrante: Sérgio Guerreiro, diretor sênior de Gestão do Conhecimento e
Inovação do Turismo de Portugal
16h50 - Encerramento
SERVIÇO:
O que: Webinário "Vai Turismo - Rumo ao Futuro"
Quando: Dia 22 de junho de 2021 (terça-feira), das 14h às 17h
Onde: Virtualmente. Inscrições devem ser realizadas pelo link
https://www.sympla.com.br/webinario-vai-turismo---rumo-ao-futuro__1227016
Quanto: Gratuito
Sobre a FBHA – A Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA)
é uma entidade sindical patronal constituída com a finalidade de coordenação,
defesa administrativa, judicial e ordenamento dos interesses e direitos dos
empresários da categoria e atividades congregadas. Integra a chamada pirâmide
sindical, constituída pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços
e Turismo (CNC), pela própria FBHA, pelos Sindicatos e pelas empresas do
setor.
É uma das maiores entidades sindicais do país e tem representação nos
principais órgãos, entidades e conselhos do setor empresarial e turístico do
Brasil, tais como o Conselho Nacional de Turismo (CNT), do Ministério do
Turismo, ou o Conselho Empresarial do Turismo (Cetur) da CNC.
Está presente em todas as regiões, através de 67 sindicatos filiados. Representa
em âmbito estadual e municipal cerca de 940 mil empresas, entre hotéis,
pousadas, restaurantes, bares e similares.
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