ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΡΑΖΙΛΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

Θέμα:

“Επίσκεψη Γενικού Γραμματέα Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού στη
Βραζιλία”

O Γενικός Γραμματέας του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (UN World Tourism
Organisation, www.unwto.org, ειδικευμένου Οργανισμού του Ο.Η.Ε.) κ. Zurab
Pololikashvili πραγματοποίησε την προηγούμενη εβδομάδα επίσημη επίσκεψη στη
Βραζιλία, που κύριο στόχο είχε την υποστήριξη του εν θέματι Οργανισμού στις
προσπάθειες της κυβέρνησης της χώρας προς την κατεύθυνση βιώσιμης επανέναρξης
των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την ανάκαμψη του βραζιλιάνικου τουρισμού
στη μετά COVID-19 εποχή.
Κατά τη διάρκεια της εδώ παραμονής του ο κ. Pololikashvili συναντήθηκε με τον
Πρόεδρο της Βραζιλίας κ. Bolsonaro, ευχαριστώντας τον για το γεγονός πως έχει
θέσει -μεταξύ άλλων-ως κεντρικό άξονα της πολιτικής του την προώθηση του
τουρισμού, γνωστοποιώντας παράλληλα την ικανοποίησή του για την συνεργασία που
επιδεικνύει η χώρα στους τομείς της τουριστικής εκπαίδευσης, δημιουργίας νέων
τουριστικών θέσεων, καθώς και πραγματοποίησης τουριστικών επενδύσεων.
Ανωτέρω Γενικός Γραμματέας συναντήθηκε επίσης με τον Υπουργό Τουρισμού της
χώρας κ. Marcelo Álvaro Antônio, εκφράζοντας την υποστήριξή του στον
βραζιλιάνικο τουριστικό τομέα που υπέστη μία άνευ προηγουμένου κρίση λόγω της
πανδημίας COVID-19. Από την πλευρά του Βραζιλιάνος Υπουργός Τουρισμού
παρουσίασε την δέσμη μέτρων ύψους 1 δισ. δολαρίων σε μορφή δανείων που
παρέσχε η κυβέρνηση της χώρας για την υποστήριξη τόσο των τουριστικών
επιχειρήσεων, όσο και την προώθηση των επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού.
Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις τόσο του βραζιλιάνικου Υπουργείου
Τουρισμού, όσο και του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού μετά το πέρας της
επίσκεψης του κ. Pololikashvili, η βραζιλιάνικη πλευρά σε όλες τις συναφείς
συναντήσεις εξέφρασε την επιδίωξή της όπως ο προαναφερθείς Οργανισμός
εγκαινιάσει/εγκαθιδρύσει το πρώτο περιφερειακό Γραφείο του στην αμερικανική
ήπειρο, σε έδαφος της Βραζιλίας.
Σημειώνεται πως βάσει στατιστικών στοιχείων του βραζιλιάνικου Υπουργείου
Τουρισμού, η ροή του βραζιλιάνικου εσωτερικού τουρισμού έχει φθάσει τουλάχιστον
στο 88% της ροής που αυτός διέγραφε πριν την περίοδο της πανδημίας Covid-19. Oι
δε βραζιλιάνικες αεροπορικές εταιρείες έχουν επανακτήσει το 80% των επιχειρησιακών
τους δραστηριοτήτων, συμβαλλοντας τοιουτοτρόπως στην ενίσχυση του εσωτερικού
τουριστικού ρεύματος.
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