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Goh Choon Phong é o novo Presidente do Conselho de Governadores da IATA 
 
6 de junho de 2017 (Cancun) – A Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA - 
International Air Transport Association) anunciou que Goh Choon Phong, CEO da Singapore 
Airlines, assumiu como Presidente do Conselho de Governadores (BoG) da IATA pelo período 
de um ano após o término da 73ª Assembleia Geral Anual da IATA em Cancun, no México. 
Goh é o 76º Presidente do Conselho de Governadores da IATA e o terceiro CEO da Singapore 
Airlines a assumir este cargo. 
 
Goh substitui Willie Walsh, CEO da International Airlines Group. Walsh continuará atuando no 
BoG e no Comitê da Presidência. 
 
“É uma honra ter sido escolhido o Presidente da IATA para o ano que vem. Embora a 
rentabilidade global do setor possa estar se fortalecendo, há muito trabalho a ser feito, pois 
essa rentabilidade não é distribuída de maneira uniforme. A segurança é prioridade da nossa 
agenda. Devemos melhorar nossa parceria com os governos para enfrentar as várias ameaças 
emergentes. Além disso, dedicarei uma especial atenção ao avanço nos preparativos para o 
Plano de Compensação e Redução de Carbono da Aviação Internacional (CORSIA), que 
impulsionará a modernização dos processos de transporte de carga e aumentará o volume de 
transações com a Nova Capacidade de Distribuição. Temos um ano agitado pela frente. Estou 
ansioso para trabalhar com Alexandre e sua equipe e representar, liderar e servir o setor da 
aviação”, afirmou Goh. 
 
Goh começou na Singapore Airlines em 1990 e ocupou cargos da alta gerência em Singapura 
e no exterior antes de ser nomeado CEO em 2011. Foi presidente da 68ª Assembleia Geral 
Anual da IATA, realizada em Singapura em 2011, e tem atuado no Conselho de Governadores 
da IATA desde então. 
 
“Quero expressar o meu sincero agradecimento a Willie Walsh pelo seu grande apoio e sua 
liderança como Presidente do Conselho de Governadores da IATA. As ideias de Willie foram 
particularmente úteis quando assumi o cargo de diretor geral. E foi muito bom realizar o 
histórico acordo CORSIA durante o seu mandato como Presidente. Willie tem sido um defensor 
de longa data de uma medida para o mercado que nos ajude a cumprir com nossos 
compromissos de mudança climática”, disse Alexandre de Juniac, Diretor Geral e CEO da 
IATA. 
 
“Estou ansioso para trabalhar com a colaboração de Choon Phong durante seu mandato como 
Presidente. Singapura é um exemplo raro de país com todos os aspectos funcionando 
corretamente na aviação, criando uma poderosa história de sucesso na aviação. Também são 
necessárias parcerias sólidas em nível global para oferecer os benefícios econômicos e sociais 
da aviação. A experiência e a visão de Choon Phong nesta área serão valiosos quando 
abordarmos as várias questões que afetam o setor”, disse de Juniac.  
 



  

A IATA também anunciou que o Conselho de Governadores concordou em nomear Akbar Al 
Baker, CEO da Qatar Airways, como Presidente do Conselho de Governadores da IATA por um 
ano, a partir de junho de 2018, logo após o mandato de Goh. 
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For more information, please contact:  

Corporate Communications (Cancun) 

Tel: +52-998-8813299 EXT 4974 

Email: corpcomms@iata.org  

Notes for Editors: 

 The 73rd IATA Annual General Meeting and World Air Transport Summit is bringing 

some 1,000 delegates and media to Cancun, Mexico, 4-6 June. Visit the AGM Press 

Room for the latest news and updates and look for AGM discussions using #IATAAGM. 

 IATA (International Air Transport Association) represents some 275 airlines comprising 
83% of global air traffic.  

 You can follow us at http://twitter.com/iata2press for news specially catered for the 
media. 
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