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Circular n.º 75/2022 

 
DE: Chefe de Núcleo de S. Miguel 

PARA: Agrupamentos do Núcleo de S. Miguel 

2022-11-26 

 
ASSUNTO: Congresso Nacional da APAVT — pedido de colaboradores. 
 
Decorrerá, de 8 a 10 de Dezembro, em Ponta Delgada, o Congresso Nacional da APAVT 
(Associação dos Agentes de Viagem Portugueses) que contará com cerca de 600 pessoas, 
nomeadamente: agentes de viagem, lideres de opinião, entidades nacionais e 
internacionais, bem como, jornalistas. 

À semelhança do ocorrido no Dia Internacional do Turismo, em 2021, a Direcção Regional 
do Turismo contactou a Junta de Núcleo de S. Miguel a solicitar a colaboração de jovens 
com idades entre os 18 e 25 anos, para, no período entre 7 e 10 de Dezembro, 
acompanharem a equipa da organização. 

O horário previsto e o número de colaboradores são o seguinte: 

Dia 07/Dez: 09h00 às 18h00; ................................................................................4 pessoas 

Dia 08/Dez (feriado): 08h00 às 20h30 até terminar o seating do jantar ..............12 pessoas 

Dia 09/Dez: 08h30 às 22h30 até início do espectáculo do Luís de Matos ..........12 pessoas 

Dia 10/Dez: 09h00 às 19h00 até ao inicio do cocktail de encerramento .............12 pessoas 

A organização disponibilizará dois pólos de manga curta para cada elemento que deverá 
ser usado sempre que estão a dar apoio. 

A mensagem refere, ainda, que “As tarefas a desempenhar são essencialmente: 

 Presença e apoio no Secretariado e sala de imprensa; 

 Apoio no encaminhamento para o auditório (Teatro Micaelense), abertura e fecho de 
portas; 

 Apoio aos congressistas na indicação da área de trade show, pausa para café, salas 
VIP, Imprensa e secretariado (Teatro Micaelense); 

 Apoio da entrega e recolha de equipamento de tradução simultânea; 

 Apoio no auditório, na entrega e recolha de microfones, durante as intervenções da 
plateia; 

 Acompanhamento nas entradas e saídas de palco; 

 Manutenção das águas de púlpito e cadeiras de palco; 

 Apoio no encaminhamento para os autocarros, quando se justificar (programa de 
acompanhantes e trade do destino, que inclui deslocação às Furnas); 

 Controlo através de equipamentos que serão fornecidos pela organização, de entrada 
no auditório, acesso a almoços e jantares. 
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A APAVT apoia: 

 Com € 15,00/dia cada um dos colaboradores e assegura as refeições durante o horário; 

 Entrega, no final, de um diploma de participação.” 

Os interessados deverão contactar a Junta de Núcleo de S. Miguel até ao final do dia 28 
de Novembro indicando o nome, idade, contacto móvel e correio-electrónico. 

Este evento não reveste a natureza de actividade escutista pelo que os interessados não 
deverão participar fardados e os apoios facultados pela APAVT são para os próprios. 

Com uma forte canhota, creiam-me 

 

 

SEMPRE ALERTA PARA SERVIR 

O Chefe de Núcleo de S. Miguel 
 

 

 

 
(Paulo Alexandre Pacheco Mota) 

 

 


