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SET participa no 5º Fórum de Liderança Turística Exceltur  

O secretário de Estado do Turismo, Bernardo Trindade, vai ser um dos oradores presentes no 5º Fórum de 
Liderança Turística, promovido pela Exceltur – Aliança para a Excelência Turística, que a 19 de Janeiro se 
realiza em Madrid, subordinado ao tema “Desafio e Perspectivas de Recuperação Turística para 2010/2011”.  
Bernardo Trindade intervém no primeiro painel da segunda sessão do Fórum, dedicada ao crédito e 
investimento turísticos a curto e médio prazo, abordando o tema “Quando vão fluir de novo os recursos 
financeiros para o sector do turismo”, que vai estar em debate entre as 12h30 e as 13h30.  
O painel vai ser moderado Guillermo de la Dehesa, assessor internacional da Goldman Sachs, contando ainda 
com as intervenções de Ângela Gerekou, vice-ministra da Cultura e do Turismo da Grécia, Luiz Barreto Filho, 
ministro do Turismo do Brasil, Richard Stockton, director-geral da Morgan Stanley, Enrique Garcia Candelas, 
director-geral do Banco Santander, e Juan Asúa Madariaga, director para Espanha e Portugal do BBVA.  
Confirmadas estão também as presenças de Taleb Rifai, secretário-geral da Organização Mundial de Turismo, e 
do presidente da Exceltur, Sebastián Escarrer, que é também o vice-presidente da cadeia hoteleira Sol Meliá, 
ambos com intervenções na abertura oficial do Fórum.  
Recorde-se que o Fórum de Liderança Turística é uma das várias iniciativas que decorrem no âmbito da Fitur – 
Feira Internacional de Turismo de Madrid, que este ano vai decorrer de 20 a 24 de Janeiro.  
O Fórum reúne habitualmente importantes figuras na área do turismo, entre outras, sendo que na 5ª edição vai 
contar com a presença de cerca de 40 participantes, entre ministros, responsáveis de regiões turísticas, 
especialistas financeiros e economistas, bem como directores de empresas espanholas e mundiais.  
O evento vai decorrer no Palácio de Congressos Passeo de la Castellana, em Madrid, sendo organizado pela 
Exceltur – Aliança para a Excelência Turística, uma associação sem fins lucrativos, formada em 2001 por 
presidentes de 26 empresas turísticas espanholas.  

 


