
Discurso de Encerramento do Ministro do Turismo e Transportes 
Iª Conferência Ministerial sobre Turismo e Transporte Aéreo em África 

Santa Maria, Ilha do Sal, Cabo Verde 
29 de Março de 2019 

 
 
Senhor Primeiro-Ministro, Excelência 

Senhor Presidente da Câmara Municipal do Sal, Excelência 

Senhor Presidente do Conselho da ICAO, Excelência  

Senhor Presidente do Conselho Executivo da OMT, Excelência 

Senhor Secretário Geral da OMT, Excelência 

Senhora Comissária das Infraestruturas da União Africana, Excelência 

Caros Colegas Ministros e Chefes de Delegação, Excelências 

Estimados Senhores Embaixadores 

Ilustres Senhores Representantes de Organizações Regionais e 

Nacionais nos Sectores de Aviação Civil e do Turismo 

Caros Convidados dos Sectores Público e Privado 

Minhas Senhoras e Meus Senhores 

Todo Protocolo Observado 

 

Boa Tarde!  Good Afternoon!  Bon après-midi!  Sbah el Nour! 

 

Depois de dois dias e meio de profícuo trabalho técnico e ministerial, eis 

que chegamos ao fim desta Iª Conferência Ministerial sobre o Turismo e 

Transporte Aéreo em África, que se realizou aqui na bela Cidade de 

Santa Maria, Ilha do Sal, local pioneiro do Transporte Aéreo 

Internacional e do Turismo em Cabo Verde.  
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Como bem sabem, durante esta Conferência foram discutivos grandes 

temas em torno de sinergias criadas pelo transporte aéreo e pelo 

turismo em África, contribuindo para cada vez maior mobilidade de 

pessoas e de turistas nos países do Continente. Participaram 

especialistas internacionais e nacionais de renome nos vários temas e 

painéis versados no evento.  Pode-se mesmo afirmar que “não ficou 

nenhuma pedra por virar” no que diz respeito às matérias de 

oportunidades e desafios do transporte aéreo e do turismo no 

Continente Africano. Foram versados temas vários, como sejam a) 

Políticas de Transporte Aéreo e do Turismo e sua convergência 

regulatória para maximizar equilibrio e benefícios; b) Conectividade e 

Viagens Fluídas com base nas melhores práticas para servir turistas e 

passageiros; c) Financiamento para o Desenvolvimento pragmático e 

previsível do ambiente de negócios nos dois sectores; d) Facilitação de 

Viagens pela via de melhorias de tratamento de vistos ou simplesmente 

sua supressão, como tem feito recentemente alguns países da África. O 

produto destes ricos subsídios, culminaram com uma excelente 

Declaração do Sal e Plano de Ação que acabamos de adoptar 

por aclamação sobre Transporte Aéreo e Turismo em África. Assim, a 

Declaração de Sal sobre a Iª Conferência Ministerial do Transporte 

Aéreo e Turismo em África enquadra-se perfeitamente na senda de 

Declarações importantes dos dois sectores realizados noutros 

continentes.      

 

Como também é do vosso conhecimento, complementarmente ao evento 

principal que foi esta Iª Conferência Ministerial, realizam-se dois 
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importantes Encontros. O primeiro foi um almoço trabalho com 

Ministros e Chefes de Delegação da Comunidade de Países da Língua 

Portuguesa – CPLP realizado na tarde do dia 28, e o segundo Side Event 

será a Reunião dos Ministros Africanos sobre o Mercado Único dos 

Transportes Aéreos em África- MUTAA, a realizer-se hoje à tarde nesta 

sala.  

 

Como sabem, Cabo Verde exerce actualmente a presidência pro tempore 

dos Países da CPLP onde a mobilidade entre os Países da nossa 

Comunidade assume particular relevância, pelo que o nosso profícuo 

diálogo foi em torno dos transportes aéreos e da eventual supressão de 

vistos, que podem promover sobremaneira a mobilidade das pessoas e 

fomenter ainda mais o turismo entre os Países da CPLP.  

 

A Reunião dos Ministros Africanos sobre o MUTAA, embora ainda por 

acontecer esta tarde, reconhece que importantes ganhos já foram 

alcançados com a adesão de 27 países ao MUTAA, o que significa cerca 

da metade dos países do Continente. Por outro lado, exortamos os 

restantes países para se adeririem ao MUTAA por forma a maximizar os 

benefícios da mobilidade por via aérea o que dará um inestimável 

estímulo ao fomento do turismo entre os nossos países do Continente 

Africano. 

 

Para além disso, esta Conferência também serviu de palco para 

assinatura de acordos aéreos bilaterais nos sectores de aviação civil e 

do turismo, os quais certamente irão contribuir para promover a 
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mobilidade e fomentar sobremaneira o turismo entre os nossos países.  

É expectável que com antecipadas melhorias na mobilidade do 

transporte aéreo, o ora reduzido número de turistas entre países 

africanos venha a aumentar exponencialmente no futuro previsível.   

 

Senhor Primeiro-Ministro 

Minhas Senhoras e Meus Senhores 

 

Para não alongar muito estas breves palavras que antecedem o Acto de 

Encerramento desta Conferência, reitero os nossos profundos 

agradecimentos a ICAO, a OMT e a União Africana pela confiança em nós 

depositada para organizar esta Iª Conferência Ministerial sobre o 

Turismo e Transporte Aéreo em África. Aproveito também esta 

oportunidade para agradecer especialmente a todos os Ministros e 

Chefes de Delegação de mais de 40 países da África bem como 

representantes de países amigos fora do Continente Africano que nos 

honraram com a sua presença neste importante evento. Agradecemos 

também a presença e a activa participação de representantes de 

autoridades regionais e nacionais nos sectores de aviação civil e do 

turismo, assim como representantes de companhias aéreas e 

fabricantes de aeronaves aqui presentes. Nossos agradecimentos 

também a pessoas-chave de ICAO, da OMT e da Comissão da UA que 

desempenharam papel fundamental no desenvolvimento do conceito e 

na identificação de talentos-chave para enriquecer o conteúdo e a 

qualidade desta Iª Conferência sobre Transporte Aéreo e Turismo em 

África. Claro que não podia deixar de agradecer os nossos 
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Patrocinadores deste evento. Igualmente, especial agradecimento ao 

nosso pessoal que fez o seu melhor para organizar um dos maiores 

eventos de sempre no país. Aos intérpretes e a comunicação social vão 

também os nossos agradecimentos pelo excelente trabalho na 

facilitação da comunicação, muita das vezes em temas bastante técnicos.  

Finalmente, os nossos agradecimentos a todo o staff dos hotéis e o 

pessoal dos transportes e segurança que tão bem cuidaram de nós 

durante estes 3 dias de excelente Conferência. Sem dúvida não podemos 

deixar de agradecer profundamente o nosso pessoal da cultura que nos 

brindaram com eventos musicais tanta na abertura e especialmente 

ontem à noite no Jantar de Gala em que não faltaram os figurinantes do 

nosso Carnaval.  Assim, com a colaboração de todos os nossos parceiros 

e demais colaboradores, acho que é consenso geral que esta Iª 

Conferência Ministerial sobre o Turismo e Transporte Aéreo em África 

realizado aqui Sal, berço do transporte aéreo internacional e do turismo 

em Cabo Verde, foi um grande sucesso.  

 

Chegado a este ponto, só me resta dizer a todos aqui presentes:  

 

MUITO OBGRIGADO! THANK YOU! MERCI! CHOUKRAN! 

 

J'espère que la participation de chacun à cette Première Conférence a été 

fructueuse et que votre séjour parmi nous a été assez agréable. Pour nos 

invités venant de près ou de loin, je souhaite un bon retour chez vous, 

auprès de vos respectives familles. Pour nos compatriotes ici présents, je 

souhaite une bonne rentrée chez vous. 
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However you are all invited to return to Santa Maria, Sal Island, or 

anywhere else in lovely Cabo Verde, to enjoy our rich touristic offer, 

be it on our beautiful white or black sandy beaches, or to enjoy our 

rich musical culture or even the beauty of our rural and nature tourism 

– and of course – preferably under the stopover programme of Cabo 

Verde Airlines in our Sal Aviation Hub. 

 

Até breve!  See You Soon!  A bientôt!  B’Salama 
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