MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
DIRECÇÃO-GERAL DOS ASSUNTOS CONSULARES E DAS COMUNIDADES PORTUGUESAS

Presença do MNE na BTL – Edição de 2019
O Ministério dos Negócios Estrangeiros estará presente na Bolsa de Turismo de Lisboa
(BTL) - edição de 2019, que decorrerá entre 13 e 17 de março, no espaço do Stand nº 4B62, sobre o tema Registo Viajante.
Promovida pela Fundação AIP e realizada na Feira Internacional de Lisboa desde 1989, a
BTL constitui o evento de maior dimensão e visibilidade na área do turismo em Portugal e
constitui um ponto de encontro de profissionais e de visitantes que procuram obter
informação sobre viagens e turismo.
A presença do MNE na BTL insere-se na Missão do MNE de assegurar a protecção dos
cidadãos portugueses no estrangeiro e, nesta edição, tem como tema central a “App
Registo ao Viajante” e a importância de utilização desta aplicação para efeito de apoio
consular aos nacionais portugueses em viagens no estrangeiro em situação de catástrofe
natural, acidente, alteração da ordem pública, etc.
Neste sentido, o “Registo na App”, associada à consulta da informação disponibilizada pelo
Portal das Comunidades Portuguesas na área “ Conselhos ao Viajante” são o mote da
presença do MNE na edição da BTL 2019, configurada através dos painéis informativos que
integram o seu Stand, apelando ao Registo ao Viajante e à consulta do Portal Diplomático
ou do Portal das Comunidades das Portuguesas, banner relativo aos conselhos ao viajante,
bem como a disponibilização de equipamento informático através do qual o público poderá
interagir com a App Registo ao Viajante, promover o seu registo e compreender o seu
funcionamento do lado do MNE.
A distribuição de material de divulgação alusivo ao tema, sessões de esclarecimento a
realizar junto dos operadores turísticos sobre os instrumentos disponíveis nesta área e a
prestação de informação directa a todos os interessados que se dirijam ao stand,
complementam e reforçam as acções de divulgação referidas no parágrafo anterior.
Presença MNE/DGACCP em eventos informativos: apresentação da App Registo ao Viajante
Dia 15 – das 15h às 16h -BTL auditório da APAVT (para profissionais)
Dia 17-das 15h às 16h- BTL auditório da APAVT ( para o público)
Horários de funcionamento da BTL:
13 e 14 de março - 10H00 às 19H00 (Profissional)
15 de março - 10H00 às 17H00 (Profissional) e 17H00 às 23H00
(Público)
16 de março - 12H00 às 23H00 (Público)
17 de março - 12H00 às 20H00 (Público)
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