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 2ª JORNADA DE REFLEXÃO ORGANIZADAS PELO FÓRUM TURISMO 2.1 

ESGOTADA. 

 

Lisboa, 27 de Maio de 2015 - O Fórum Turismo 2.1 irá realizar já amanhã dia 28 de Maio a 2ª 

jornada de reflexão subordinado ao tema Promoção Turística - Qual a melhor estratégia para o 

destino Portugal? 

O Fórum Turismo 2.1 anuncia que o evento se encontra esgotado com a participação de alguns 

dos principais intervenientes da economia turística.  

Segundo a organização do evento, este terá início pelas 8h00 terminando pelas 11h00. Durante 

este tempo os presentes iniciam os trabalhos com o Breakfast e seguindo-se o estudo e análise 

do tema em questão.  

Frédéric Frère, Presidente do Fórum Turismo 2.1 assume que estão reunidas as condições para 

ter um evento de sucesso onde se pretende que os presentes possam abordar os temas de 

forma livre e sem condicionantes.  

 

 

NOTA EDITORIAL 

Sobre o Fórum Turismo 2.1: O Fórum Turismo 2.1 pretende ser uma plataforma de debate do setor do 

Turismo. Em conjunto com os diversos agentes económicos do Turismo, pretendemos dar voz ativa às 

opiniões dos profissionais, defendendo os direitos e interesses do seu setor de atividade. 

A Associação Fórum Turismo 2.1 tem como objetivos: 

Promover o acesso a diferentes fontes de informação bem como o desenvolvimento e aplicação de 

pesquisa profissional no campo das viagens e turismo; apoiar os esforços de investigação das diferentes 

temáticas do setor ao nível do planeamento e enquadramento técnico-jurídico fomentando redes de 

conhecimento e publicações sobre temas da atualidade; Criar oportunidades para a interação dos 

diferentes stakeholders através da realização de conferências, congressos e outros eventos de âmbito 

nacional e internacional; Articular e promover estudos e parcerias de âmbito profissional com as 

universidades. 
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Para mais informações: António Marto | t. 918976852| e. amarto@forumturismo21.org | Fórum 

Turismo 2.1, Rua Fialho de Almeida, n14 2ª Esq 1070-129 Lisboa | www.forumturismo21.org 

 


