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I. Antecedentes 
 
1. Em Maio de 2016 a CEA validou um estudo sobre o Fomento do 
Crescimento do Turismo em África através da Política de Convergência entre a 
Aviação e o Turismo. O principal objectivo do estudo foi o de examinar e formular 
política apropriada necessária ao tratamento da necessidade de uma política de 
convergência entre os sectores do transporte aéreo e do turismo da África. Isto teve 
origem da apreciação sobre o inexplorado potencial da África dos dois sectores e a 
relação simbiótica que existe entre os dois. É esperado que as conclusões desse 
estudo contribuirão para elucidar e dar forma ao debate sobre como África pode 
harmonizar os dois sectores que são fundamentais na criação de emprego e para o 
desenvolvimento económico e social sustentado do Continente.  

 
2. Turismo continua sendo um dos principais sectores económicos globais. Por 
exemplo, no ano 2014 o sector gerou USD 7.6 triliões, representando 10% do PIB 
global e 277 milhões de empregos (1 em 11 empregos) da economia global. As 
perspectivas de crescimento permanecem positivas com a projecção da OMT a 
longo prazo que as chegadas internacionais de turistas a aumentar até 3.3% por 
ano a partir de 2010 até 2030 para atingir 1.8 biliões até 2030. É importante registar 
que entre a previsão deste período as chegadas internacionais nos destinos 
emergentes que actualmente se situam em +4.4% por ano comparados com 2.2% 
por ano nos destinos avançadospoderão aumentar o dobro da taxa daqueles nas 
economias desenvolvidas. Isto indica a OMT, resultará a quota do mercado das 
economias emergentes atingirá 57% até 2030, equivalente a mais de um bilião de 
chegadas internaionais de turistas comparado aos 30% em 1980.  

 
3. Estreitamente ligada a indústria do turismo está o sector da aviação que tem 
sido fundamental para qualquer desenvolvimento turístico internacional devido a 
necessidade da procura do turismo caminhar para o destino do produto. No geral, a 
significância do transporte para o desenvolvimento do turismo não pode ser negada. 
Boa e fiável acessibilidade do destino que é determinada pela prestação de serviços 
de transporte é uma condição fundamental para o desenvolvimento de qualquer 
destino turístico, garantindo a ligação vital entre as áreas geradoras de turistas e os 
destinos. De acordo com a OMT, a viagem aérea continua sendo dominante modo 
de viagem no turismo internacional, contando para ligeiramente mais do que 
metade de todas as chegadas internacionais (53%) em 2014.  
 
4. É em vista do inexplorado potencial da indústria do turismo em África e do 
papel fundamental que o transporte aéreo joga no desenvolvimento do sector que é 
vital e oportuna a necessidade de convergência da política e regulação entre os 
dois sectores. A harmonização de sectores geminados contribuirá de facto para as 
iniciativas regionais tais como aumento da mobilidade intra-regional, integração, 
comércio e turismo tal como preconizado pelos Objectivos do Desenvolvimento 
Sustentável da ONU, Agenda 2063 da União Africana, Programa de 
Desenvolvimento de Infraestruturas em África (PIDA) e a Decisão de 
Yamoussoukro. 
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II. Visão geral das indústrias do turismo e da aviação em África  
 
5. De acordo com a Organização Mundial do Turismo (OMT)/Organização 
Internacional da Aviação Civil (ICAO o Fórum da Alto Nível sobre o Turismo e 
Transporte Aéreo para Desenvolvimento realizado em simultâneo com a 21.ª 
Sessão da Assembleia-geral da OMT em Medellín, Columbia em 15 de Setembro 
de 2015 (OMT, 2015b), turismo e o transporte aéreo são sectores chave para 
crescimento sustentável e resiliente e desenvolvimento particularmente para os 
Países Menos Desenvolvidos (PMD) e Países Encravados em Desenvolvimento. 
(PED). Eles podem jogar um papel fundamental nas oportunidades de criação de 
empregos, tanto directos como indirectos através das suas ligações as actividades 
económicas locais, aumento de rendimentos tanto ao nível doméstico como 
nacional, melhoria da balança de pagamentos e impulso do crescimento económico. 
A sua importância na promoção da cooperação económica, comércio e trocas 
culturais tanto aos níveis regional e internacional torna-os fundamental para o 
desenvolvimento sustentável nos Países africanos.  

 
6. Relativamente ao sector do turismo, apesar de enfrentar um certo número de 
principais desafios que resultaram de abalos ocasionais, a Região da África tem 
conhecido crescimento do sector. Por exemplo, entre 2005 e 2014 as chegadas 
internacionais da África cresceram de 34.8 milhões para 55.7 milhões de visitants, 
um recorde de 60.1% dentro de cerca de 10 anos (OMT, 2015). Durante este 
period, África except o Norte de África como Região registou cerca de 72% de 
mudança em chegadas de turistas enquanto o Norte de África registou uma 
mudança de 42.4%.  

 
7. Ao nível de Países, mais e mais Países africanos continuaram a realizar 
crescimento nas suas chegadas internacionais de turistas. Por exemplo, em 2005 
apenas seis dos 54 Países em África receberam mais do que um milhão de turistas, 
isto é: África do Sul (6.8 milhões), Tunísia (6 milhões), Marrocos (5.5 milhões), 
Zimbabwe (1.9 milhões), Argélia (1.2 milhões), e Quénia (1.1 milhões contribuindo 
para quase 70 porcento de todas as chegadas internacionais na região (OMT, 
2006). Contudo, este número duplicou cinco anos mais tarde quando em 2014 
catorze Países ultrapassaram a meta de um milhão de visitantes internacionais na 
região1 (Tabela 1.1).  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Esta percentagem exclui as chegadas no Egipto que é considerado parte da região do Médio Oriente Segundo a 

classificação da OMT.  
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Tabela 1.1: Países africanos com mais do que Um milhão de chegadas 

internacionais de turistas em 2010  
 País Chegadas internacionais de 

turistas  (‘000) 

1.  Marrocos 10,282 

2.  Egipto 9,628 

3.  África do Sul 9,549 

4.  Tunísia 6,069 

5.  Zimbabwe 1,880 

6.  Botsuana 1,826 

7.  Argélia 2,733* 

8.  Moçambique 1,886* 

9.  Quénia 1,433* 

10.  Uganda 1,206* 

11.  Namíbia 1,176* 

12.  Senegal  1,063* 

13.  Tanzânia 1,063* 

14.  Maurícias 1,039 
Fonte: OMT, 2015 Destaques do Turismo 

* 2013 números de chegadas internacionais  

 

 
8. Além disto, as chegadas de turistas intra-África continuaram a formar um 
significativo segment das chegadas de visitants a Região. Por exemplo, em 2009 os 
visitantes regionais contaram para 46% de chegadas de turistas comparado com 
31% da Europa, 4% do Médio Oriente e 3% da Ásia, Pacífico e América (OMT, 
2010).  

  
9. Tal crescimento tem tornado o turismo sector economic líder apesar dos 
resultados variados entre diferentes Países que vão entre 4.5% do PIB no Burundi a 
56.5% em Seicheles (WTTC, 2014). Além disso, o sector continua a ser um 
conductor líder na criação de emprego na região. O WTTC, por exemplo, estima 
que até 2012 haverá 5.3 milhões de empregos directos e 12.8 milhões indirectos 
apoiados pelo sector em toda África excepto a África do Norte. Espera-se que este 
número cresça até 6-7 milhões directos e mais do que 16 milhões indirectos até 
2021 (WTTC, 2012). No seio das duas sub-regiões 5.3% da força de trabalho no 
Norte de África e 2-4% no resto da África estão directamente envolvidos no turismo 
e nas indústrias conexas, incluindo hospitalidade, lazer e prestação de serviço de 
transporte (ibid).  
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10. O Conselho Mundial de Viagens e Turismo (2013) estima que em 2013 mais 
do que 2.79 milhões de pessoas estarão directamente empregadas pela indústria 
do turismo apenas nos cinco mais importantes destinos em África (Tabela 1.2). 

 
Tabela 1.2: Empregos no turismo em Países seleccionados  

País  Emprego directo no 
turismo * 

como % do Total da força 
de trabalho (2013) 

Direct, Indirect, and Induced 
Tourism 

Employment** as % of Total 
Workforce (2013)* 

% da força 

de 

trabalh

o 

Total 

directame

nte 

empregad

o no 

turismo  

 

% Total 

Da força de 

trabalho 

Total dos 

empregados 

no turismo 

(Directos, 

Indirectos 

e Induzidos) 

Seicheles  22.7 9,700  56.5  24,100 

Maurícias  10.8  62,000  23.9  137,500 

Cabo Verde 14.5  32,000  38.4  84,500 

Marrocos  7.6  814,000  16.7  1,798,000 

Tunísia  6.6  228,000  13.8  473,000 

FONTE: WTTC ( 2013) 

 
Notas: 
 
* “Emprego directo no turismo” inclui aqueles que lidam directamente com os turistas 

nos hóteis, agências de viagens, companhias aéreas e outros serviços de 
transporte de passageiros (excluindo serviços de passageiros). Ele inclui também, 
por exemplo: actividades de restaurant eindústrias de lazer directamente apoiadas 
pelos turistas.  

** Emprego indircto e induzido no turismo inclui empregos nos serviços auxiliares 
gerados pelas despesas colectivas do Governo no turismo (por exemplo marketing 
do turismo e promoção, gabinetes de informação para turistas e serviços 
administrativos), serviços de segurança do resort, trabalhadores de saneamento 
bem como empregos gerados pelas despesas daqueles directa ou indirectamente 
empregues na indústria do turismo.  

  
11. Em relação a situação da indústria de aviação em África, o estudo conclui 
que a grande dimensão do Continente associado ao número de Países 
encravados,2 e as enormes distâncias entre as principais cidades africanas tornam 
o transporte aéreo indiscutivelmente um fundamental meio de transporte para o 

                                                 
2i.e. Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Chade República Centro-africana, Etiópia, Lesoto, Malawi, 
Mali, Níger, Ruanda, Suazilândia, Uganda, Zâmbia e Zimbabwe 
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Continente. Além disso, a pobre infraestrutura terrestre no Continente mitiga a 
importância das ligações aéreas. A Tabela 3.1 ilustra as distâncias entre algumas 
cidades africanas comparadas com algumas cidades europeias.  

Tabela 3.1: Distâncias entre cidades africanas seleccionadas e cidades europeias 

seleccionadasbetween selected African cities vs selected European cities 

Distâncias entre algumas cidades aficanas   Distâncias entre algumas cidades europeias  

Casablanca-Joanesburgo  7,637km Roma- Madride  

 

1,361km 

Cairo- Cidade do Cabo  7,234km Genebra - Estocolmo 

 

1,212km 

Dacar -Adis Abeba  6,123km Londres -Bruxelas  

 

319km 

Lagos -Nairobi  3,805km Paris -Berlim  

 

877km 

Fonte: InterVISTAS Consulting ltd, 2014 

 

12. 12. Na última década, África registou um crescimento sustentado no sector 
do transporte aéreo, aumentando até 6.6% e fazendo do Continente globalmente a 
segunda região de mais rápido crescimento depois da Ásia. Os números de 
passageiros internacionais aéreos cresceram consistentemente de ano a ano desde 
2004 excepto em 2011 quando os números baixaram como resultado da 
instabilidade política em algumas partes da África do Norte. De menos do que 40 
milhões de passageiros transportados em 2004 pelas companhias aéreas africanas 
o número de passageiros aumentou para 73.8 milhões em 2013. O número de 
passageiros domésticos no seio da região aumentou também significativamente 
atingindo 28 milhões em 2013 (Chingosho, 2014). 
 
13. Este crescimento na indústria da aviação da África é projectado continuar no 
futuro previsível. Como previsão da Boeing de longo prazo 2014 – 2033 indica, 
conduzido por uma perspective económica posiva, o aumento das ligações 
comerciais e o crescimento da classe média, tráfego de e para e no seio da África é 
projectada crescer até cerca de 6 porcento por ano nos próximos 20 anos. Além 
disso, África é projectada precisar de cerca de 1,100 novos aviões nos próximos 20 
anos, aproximadamente dois terços dos quais expandirá a frota da região (Boeing 
Commercial Airplanes, 2014). 
 
14. A região Africana tem, há algum tempo, consentindo esforços para liberalizar 
a sua indústria de aviação, o mais importante dos quais foi a Decisão de 
Yamoussoukro (DY), de 1999 que procurou desregular os serviços aéreos da África 
e promover mercados aéreos regionais abertos a concorrência transnacional. 
Enquanto a implementação da DY tem encontrado notoriamente um certo número 
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de desafios, o seu efeito claro sobre o crescimento de viagens aéreas intraregionais 
é elogiável.  
 
15. A livre circulação de pessoas é a marca registada da integração económica 
regional. Tal como articulado na Aspiração 2 da Agenda 2063 da União Africana, 
África aspira ser um “continente com fronteiras aparentes” onde haja a “livre 
circulação de pessoas, capital, bens e serviços. Para realizar esta visão uma amior 
abertura a isenção de vistos é um pré-requisito que resulta na remoção do tempo, 
custos e obstáculos do processo para circular livremente em todo o Continente. 
Neste sentido, a Agenda 2063 da UA estipula várias medidas para abolir as 
restrições ao comércio intra-regional, incluindo a introdução do Passaporte Africano 
a ser emitido pelos Estados Membros, capitalizando a migração global para 
passaportes electrónicos e a abolição das exigências de vistos para todos os 
cidadãos africanos em todos os Países africanos até 2018. Até a data, cidadãos 
desta região necessitam de vistos para viajar para 45% dos Países africanos, 
podem obter vistos a chegada em 35% de Países africanos e não necessitam de 
vistos em 20% de Países africanos.  
 
16. Em conclusão, o estudo conclui também que apesar dos progressos 
registados nas indústrias do turismo e da aviação em África, o potencial da maioria 
dos Países africanos não está plenamente explorado. No quadro da Agenda 2063, 
a União Africana preconiza como objectivo geral para o sector do turismo como 
sendo o de tornar a África o destino preferido para turismo em todo o Mundo. 
Para atingir este objectivo geral no turismo, a Agenda explicita a necessidade de 
criar capacidades e acelerar a implementação do Plano de Acção do Turismo da 
UA/NEPAD. Na aviação, uma simulação da InterVISTAS Consulting Ltd3 sobre o 
impacto da implementação da Declaração de Yamoussoukro (DY) sobre o tráfego e 
fluxo de passageiros entre 12 Países africanos demonstrou um certo número de 
resultados positives da liberalização da indústria da aviação da África que deverá 
ser realizada para benfício dos Países africanos. Por isso, o sucesso da política de 
turismo-aviação deverá incidir sobre a melhoria da eficiência ao longo de todas as 
cadeias de valores do turismo ligadas ao transporte aéreo.  

 
III.  Principais desafios nos sectores do turismo e da aviação  

 

17. Um certo número de factores continua limitando directamente o crescimento 
da indústria do turismo em África. Principais entre eles continua sendo quadro 
desfavorável de política, insegurança, instabilidade política, infraestruturas e lacuna 
na capacidade de recursos humanos e desafios da concorrência dos preços. 
Contudo, significativamente o pobre dewempenho da indústria do transporte aéreo 
da região que actualmente conta com cerca de 3% do total tráfego global de 
transporte aéreo, tm jogado um papel fundamental em desfavor do crescimento da 

                                                 
3 InterVISTAS consulting ltd fez análise do tráfego e impactos de passageiros que resultam da 
liberalização dos services aéreos bilaterais entre 12 Países em 2013: Norte: Argélia, Egipto, Tunísia; 
Oriental: Etiópia, Quénia, Uganda; Austral: Angola, Namíbia, África do Sul; Ocidental: Gana, Nigéria 
e Senegal.  
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indústria do turismo em África. Isto acontece devido a tais desafios como a falta de 
infraestruturas,inadequadas facilidades de trânsito, conectividade aérea limitada 
registo de pobre segurança e protecção, políticas restritivas de vistos e acções 
governamentais ineficazes.  

 
18. Mais significativo para a indústria do turismo, o transporte aéreo em África é 
relativamente mais caro comparado com outras regiões do Mundo. Isto deve-se 
primariamente as relativamente altas taxas de passageiros, imposições excessivas 
na formação de taxas aeroportuárias, taxas sobre combustível e impostos especiais 
de consumo. Enquanto alguns Estados relaxaram as ASAs bilaterais para permitir 
mais voôs e frequências, vários factores têm impedido a plena realização do 
potencial representado pela Decisão de Yamoussoukro. De acordo com um recente 
estudo encomendado pela IATA, tais barreiras incluem políticas proteccionistas que 
favorecem as “companhias aéreas nacionais, práticas discriminatórias em favor de 
outras carreiras continentais, muitas restrições nas carreiras africanas, entre outras, 
reguladores de segurança da UE, barreiras não físicas – vistos e exigência de 
outros documentos, escassez de moeda estrangeira, etc.  

 
19. Infelizmente para muitos Países africanos, enquanto esta ligação entre a 
aviação e o turismo é óbvia, a ela não tm sido dada mais atenção entre muitos 
Países. Contudo, a Declaração de Luanda sobre o Turismo e a Conectividade do 
Transporte Aéreo é um passo na direcção certa para o Continente. A Declaração 
demonstra uma apreciação da necessidade de convergência política entre os 
sectores da aviação e do turismo em África. Ela evidencia assim o compromisso da 
região em tratar as principais questõe para ligar as políticas de transporte aéreo e 
do turismo, incluindo o actual quadro regulamentar e a tributação. A Declaração é 
destinada a assegurar que o Continente explore as oportunidades de crescimento 
geral que o turismo e a aviação estão gerando globalmente.  
 
IV.   Principais questões para discussão com os Peritos do CTE  
 
20. São seguintes as principais questões que são levadas a atenção dos Peritos 
do CTE para tartar este difícil caminho no nosso Continente tal como aspiramos 
para a África que queremos:  

 
a). Acordos na regulação na aviação e os seus impactos sobre os fluxos do 

turismo; os Governos deverão evitar legislações desnecessárias e fardos na 
implementação da sua política e dar passos especiais para optimizar a 
conectividade e implementar medidas holísticas e coordenadas para 
desenvolvimento do turismo e do transporte aéreo. Eles deverão avaliar 
também os benefícios do turismo e do transporte aéreo contra as diferentes 
oportunidades de desenvolvimento, recursos usados e valores criados. Os 
Governos deverão procurar a convergência e compatibilidade quando 
formulam regimes de protecção do consumidor, tendo devidamente em conta 
os relevantes instrumentos internacionais, incluindo o conjunto dos princípios 
da ICAO sobre a protecção do consumidor.  



Pág. | 8 
 

 
b). Os interesses/medidas ligados ao turismo e o seu obstáculo para a 

liberalização, a protecção e fortificação das carreiras do estado de bandeira 
tem em muitos casos provado uma significativa ameaça para a liberalização 
do sector da aviação.  
Visto de outro lado, esta protecção da carreira de bandeira deverá ser 
compreendida como um mais amplo esforço para isolar companhias aéreas 
regulares da ameaça dos serviços de fretamento (geralmente caracterizados 
por vôos baratos para uma multiplicade de destinos turísticos durante os 
períodos de pico como parte do pacote de férias oferecido por um operador a 
um preço global).   

 
c). Nexo entre o transporte e a viagem aérea. Devida análise deve ser feita 

sobre a importância e o papel da infraestrutura para apoiar o necessário 
desenvolvimento dos aeroportos e as infraestruturas intermodais de 
transporte para atender a procura dos serviços aéreos bem como práticas 
para atrair o capital público e privado de forma mais rentável.  

 
d). Incidência sobre a melhoria da eficiência em todas as cadeias de valores do 

turismo ligadas ao transporte aéreo. Isto melhorará tanto a concorrência do 
sector do turismo como criará condições favoráveis para o reforço do 
crescimento do sector da aviação.  

 
e). Políticas baseadas nas evidências: Os Países africanos deverão estar 

informados pelos custos quantitativos e benefícios da liberalização da 
aviação não apenas para as companhias aéreas e para os passageiros dos 
Países mas também os potenciais benefícios económicos do turismo que 
recebem e avançar a agenda através de uma política regional estratégica.  

 
V. Recomendações de política  
 

21. As legislações restritivas dos serviços aéreos constragem as viagens aéreas, 
o turismo e os negócios e como resultado têm impacto negativo sobre o 
crescimento económico e a criação de emprego. Por isso, a liberalização do 
transporte aéreo é uma decisão fundamental que deve ser tomada para a saúde 
das economias africanas. Um certo número de conclusões poderão ser retiradas 
das análises em curso;  

 
22. Os Países africanos são encorajados a prosseguir uma abordagem “trade-
off” de política de turismo e de aviação com vista a assegurar resultados 
mutuamente benéficos para os dois sectores.  
 
23. Tomada de decisões baseadas em evidências é de importância primária, 
especialmente com relação ao uso e gestão de recursos – incluindo biodiversidade 
– benefícios e impactos do turismo e do transporte aéreo nos destinos. Como 
resuktado, os Governos deverão apoiar activamente o desenvolvimento de 
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indicadores pela OMT e a ICAO para assistir os Estados no processo de 
monitorização para os ODS.  

 
24. Os Governos deverão evitar legislações desnecessárias e fardos na 
implementação das suas políticas e dar passos especiais para optimizar a 
conectividade e implementar medidas holísticas e coordenadas para o 
desenvolvimento do turismo e do transporte aéreo. Eles deverão avaliar também os 
benefícios do turismo e do transporte aéreo contra diferentes oportunidades de 
desenvolvimento, uso de recursos e valores criados. Os Governos deverão procurer 
a convergência e compatibilidade quando formulam regimes de protecção dos 
consumidores, dando devida atenção aos relevantes instrumentos internacionais, 
incluindo o conjunto de princípios da ICAO sobre a protecção dos consumidores.  

 
25. O turismo doméstico ajuda a atingir uma melhor distribuição de benefícios, 
emprego e de riqueza em todo o território nacional. Ele está estreitamente ligado e 
interdependente com outros sectores da vida económica e social de cada País e o 
transporte aéreo é de forma crescente importante para o crescimento do turismo 
doméstico em muitos Países em todo o Mundo. Por isso, o desenvolvimento do 
turismo domestic deverá formar uma parte integral da planificação estratégica do 
desenvolvimento que contribui para fortalecer a resiliência e o desenvolvimento 
sustentável nos níveis local e nacional.  

 
26. No quadro de uma gradual e equilibrada liberalização dos serviços aéreos, 
as ligações aéreas regionais e globais deverão ser expandidas e a conectividade 
deverá ser aumentada. A competetividade deverá melhorar, o investimento 
estrangeiro directo deverá aumentar e o desenvolvimento económico deverá 
acelerar. Por isso, os Governos deverão prosseguir a contínua liberalização do 
transporte aéreo internacional para beneficiar todos os intervenientes e a economia 
no geral orientada pela necessidade de assegurar o respeito pelos mais altos nívies 
de protecção e de segurança e o princípio de oportunidade justa e igual para todos 
os Estados e seus intervenientes.  

 
27. A facilitação de viagens é de grande importância para o desenvolvimento do 
actual turismo e os Estados Membros deverão prosseguir os esforços para 
implementar as disposições das declarações anteriores e as recomendações, 
especialmente aquelas que encorajam a facilitação de viagens e, quando 
apropriado, dar o seu apoio a OMT, ICAO e a implementação da DY.  

 
28. A facilitação, sempre que possível, das formalidades e procedimentos de 
viagens relativamente aos pontos de entrada e de saída, alfândegas, moeda, 
protecção e segurança bem como os regulamentos de saúde é fundamental de 
forma que os sectores do turismo e do transporte aéreo possam sustentar o seu 
crescimento resiliente e explorar os seus potenciais de desenvolvimento. O 
Relatório da CEA registou que os processos de vistos restritivos, expendiosos e 
ineficientes têm reduzido viagens intra-África, afectando ainda negativamente a 
procura de viagens intra-africanas e o turismo. Especialmente, embora o 
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aprofundamento de viagens intra-regionais terem sido e continuam sendouma longa 
aspiração entre os Países africanos, as viagens africanas no seio da região são 
geralmente mais restritivas comparadas com as do exterior.  

 
29. A melhoria de condições de transporte, especialmente do transporte aéreo, 
deverá ser assegurada pela vigorosa promoção da introdução de medidas que 
permitem a boa aparência, protecção e segurança das viagens domésticas e 
internacionais tais como o Programa de Identificação do Viajante da ICAO (ICAO 
TRIP) bem como a Base de Dados de Documentos Roubados e Perdidos da 
INTERPOL (SLTD) e assim maximizar a abordagem holística para identificação da 
gestão nas fronteiras enquanto se assegura a protecção dos viajantes e a 
resiliência do desenvolvimento do turismo.  

 
30. Os Governos e a indústria da aviação deverão evitar a imposição de taxas 
injustificadas, encargos e outras tarifas sobre a aviação internacional os quais 
podem ter impactos negativos sobre a competetividade no transporte aéreo, 
indústrias do turismo e nas economias nacionais.  
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