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AGM começa em  Dublin 

Stephen Kavanagh, CEO da Aer Lingus foi eleito president da Assembleia  

 

2 June 2016 (Dublin) – A Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) abriu a 72ª 

Annual General Meeting (AGM) e a World Air Transport Summit em Dublin, na Irlanda.   

"A Irlanda é um grande país da aviação e a localização perfeita para atender os líderes da 

indústria. A aviação é uma grande força. Este ano as companhias aéreas vão transportar com 

segurança 3,8 bilhões de passageiros e 52 milhões de toneladas de carga. Isso vai estimular 

as economias e espalhar prosperidade. Mas a aviação enfrenta desafios em fornecer a 

conectividade segura, eficiente e sustentável que o mundo depende. Os próximos dois dias são 

uma oportunidade de trabalharmos juntos para fazer a indústria voar ainda melhor", disse Tony 

Tyler, diretor geral e CEO da IATA. 

A 72ª Annual General Meeting conta com uma palestra do ministro inglês dos Transportes, 

Turismo e Esporte, Shane Ross TD, seguido por Dr. Olumuyiwa Benard Aliu, presidente do 

Conselho da Organização da Aviação Civil Internacional (OACI). A World Air Transport Summit 

conta com discussões sobre os principais itens que impactam as companhias aéreas, incluindo 

a segurança virtual e sustentabilidade. 

O primeiro item da pauta foi eleger o CEO da Aer Lingus, Stephen Kavanagh, presidente da 

AGM. 

"É um prazer receber os líderes das companhias aéreas do mundo em Dublin. A Irlanda por 

muitos anos tem desempenhado um papel importante no desenvolvimento da indústria de 

aviação global por meio da inovação dos seus negócios e pessoas. Hoje estamos em casa em  

um setor forte da linha aérea, a porta de entrada do Atlântico Norte em crescimento, uma 

indústria de leasing vibrante com atividades prósperas na indústria do espaço aéreo. Vemos o 

impacto desse sucesso na nossa economia, onde a aviação e o turismo geram mais de 220 mil 

empregos e US$ 10,5 bilhões no PIB", disse Kavanagh. 

Esta é a segunda vez que a AGM da IATA é realizada na Irlanda, sendo a primeira em 1962. A 

reunião de líderes da aviação do mundo está sendo organizada pela Aer Lingus, com mil 

participantes em Dublin.  

- IATA – 



Para mais informações, entre em Contato:  
Departamento de Comunicação Corporativa 
 
Telefones:   

Dublin:  +353 1 240 7938 
Genebra: +41 22 770 2967 

Email: corpcomms@iata.org  
 
Sobre a IATA:  

 IATA (Associação Internacional de Transporte Aéreo) representa 264 companhias aéreas, que  
representam 83% do tráfego global.   

 Siga-nos no Twitter em http://twitter.com/iata2press para notícias para a mídia e para assuntos 
relacionados a AGM, procure por #IATAAGM 

 Mais recursos, incluindo multimídia sobr a AGM estão disponíveis no site www.iata.org/agm-
news   
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