South African Airways receberá a 69ª Assembleia Geral Mundial da IATA
Líderes do setor de transporte aéreo vão se reunir na Cidade do Cabo no
próximo ano
Pequim - 12 de junho de 2012 – A Associação Internacional de Transporte
Aéreo (IATA, sigla em inglês) anunciou que a South African Airways receberá a
69ª Assembleia-Geral Mundial (AGM, sigla em inglês) e a Reunião Mundial de
Transporte Aéreo (WATS, sigla em inglês). O evento reunirá os maiores líderes
da indústria de transporte aéreo no Centro Internacional da Cidade do Cabo
entre os dias 2 e 4 de junho de 2013.
A South African Airways aceitou a proposta dos membros da IATA para
hospedar o 69ª AGM. O anúncio foi feito no encerramento da AGM e do WATS
desse ano, em Pequim, China.
“Estamos ansiosos para receber a comunidade global de transporte aéreo na
África do Sul. Realizar a AGM e a WATS em solo africano irá atrair as atenções
para as grandes oportunidades ao passo que as ligações entre comércio e
turismo estão sendo estreitadas entre o continente e novos e tradicionais
mercados além do oceano,” disse Siza Mzimela, CEO da South African
Airways.
Os setores de aviação e aeroespaço contribuem em aproximadamente 51
bilhões de randes (moeda sul africana), equivalente a US$ 6,07 bilhões. Esta
atividade gera mais de 227 mil empregos na África do Sul. O volume dessa
contribuição é dirigido pelo transporte comercial aéreo.
Com os holofotes direcionados para as oportunidades africanas, a AGM e a
WATS proverão um fórum de discussão sobre seus desafios. “O crescimento
na África é prejudicado pelo excesso de regulamentações e por um pobre
registro de segurança, agravado pelo alto preço dos combustíveis em muitas
partes de continente. A IATA está trabalhando no continente junto aos
governos, órgãos regulatórios e companhias aéreas para melhorar a
segurança, sustentabilidade e competitividade do setor aéreo. Receber a AGM
e a WATS na Cidade do Cabo será uma importante plataforma para endereçar
estes assuntos e desafios,” disse Tony Tyler, diretor executivo e CEO da IATA.
A AGM e a WATS desse ano em Pequim atraiu aproximadamente 750 líderes
da indústria aérea, que representaram 242 membros aéreos da IATA. O evento
mobilizou mais de 350 jornalistas representando os maiores veículos de todo o
mundo.

Sobre a IATA: A Associação Internacional de Transporte Aéreo representa
aproximadamente 240 linhas aéreas responsáveis por 84% do tráfego global
aéreo.
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