
 

	 應本會合作伙伴中國全聯旅遊業商
會之邀，本會代表早前在北京市參加了該
會成立十五週年而舉行的，以“旅遊就是和
平	─	致敬改革開放	 	向建國70週年獻禮”為
題的“中國民營旅遊經濟發展論壇”暨“CCT	
AWARDS旅業大獎”頒獎典禮。論壇分別以企
業家的社會責任，以及世界旅遊經濟之未來
發展為題展開討論。而在相關頒獎典禮中，本
會連同其他與該會有合作關係的國內外旅遊
組織，同時獲頒“全球合作伙伴”榮譽獎項。
	 全聯旅遊業商會創建於2002年，總部設
在北京，是中國國家民政部註冊的全國一級
行業商會組織，以全國工商聯為業務主管單
位、國家旅遊局為行業主管單位。會員遍佈中
國各個省、自治區、直轄市及香港、澳門特別
行政區，涵蓋景區、酒店、餐飲、交通、文化、
金融、教育、零售等多個產業。該會最早提出	
“泛旅遊”概念，旅遊作為各類產業的黏合
劑，能夠引導和帶動各產業經濟協調發展。商
會成立十五年以來，秉承“為國家服務、為百
姓服務、為行業服務”的原則，積極團結所有
涉足旅遊業界的企業實體和各方人士，搭建
交流合作平臺；維護企業權益，宣導行業自
律；提供旅遊資源規劃、開發、推介服務；推動
旅遊人才教育培訓；與UNWTO、WTTC、PATA
等全球旅遊行業組織機構建立合作關係，促
進中國旅遊企業與國際旅遊界的交流合作。		
	 本會在2007年與該會簽署了合作協議，
本會會協助處理由該會轉介的內地遊客在澳
門發生消費爭議的投訴，該會也對本會發出
的“誠信店”標誌作出認可，並向內地居民作
出推介。		W

應邀赴京參加全聯旅遊業商會活動
CC participa por convite na actividade da Câmara de Turismo da China em Beijing

 A convite da Câmara de Turismo da China (China Chamber of Tourism), 
que é uma organização parceira do CC, os representantes do CC participaram 
no Fórum de Desenvolvimento Económico do Turismo Privado da China e 
Cerimónia de Entrega de Prémios do Sector de Turismo “CCT AWARDS", 
subordinado ao tema “Turismo é Paz – Homenagem à Reforma e Abertura e 
Celebração do 70.º Aniversário da Fundação da República Popular da China” 
e organizado em Beijing com vista à comemoração do 15.º aniversário da 
criação da Câmara. O fórum discutiu a responsabilidade social dos empresários 
assim como o futuro desenvolvimento económico do turismo do mundo. Na 
cerimónia de entrega de prémios, o CC, em conjunto com outras organizações 
turísticas nacionais e estrangeiras que têm cooperação com a Câmara, recebeu 
o prémio honorário de “Parceiro Global”.
 Fundada em 2002 e sediada em Beijing, a Câmara de Turismo da China 
é uma associação sectorial e comercial nacional registada no Ministério de 
Assuntos Civis da República Popular da China, funcionando junto da All-China 
Federation of Industry & Commerce e China National Tourism Administration 
(respectivamente, Federação Chinesa de Indústria e Comércio e  Administração 
Nacional de Turismo, tradução nossa). Os membros espalham-se em todas 
as províncias, regiões autónomas, municípios directamente subordinados ao 
Governo Central e Regiões Administrativas Especiais de Hong Kong e Macau, 
incluindo distintos sectores como atracções turísticas, hotéis, restaurantes, 
transporte, cultura, finanças, educação e comércio a retalho. A Câmara foi a 
primeira a propor o conceito “Pan-turismo”, que define o turismo como cola 
para a ligação entre as indústrias, orientando e promovendo o desenvolvimento 
coordenado das mesmas. Ao longo dos 15 anos desde a fundação, na 
prossecução do princípio de “servir o Estado, o povo e os sectores”, a Câmara 
tem unido proactivamente todas as entidades empresariais e os indivíduos 
envolvidos no sector turístico para o desenvolvimento das seguintes acções: 
Construção de plataforma de intercâmbio e cooperação; Salvaguarda dos 
direitos e interesses corporativos e promoção da auto-disciplina sectorial; 
Prestação dos serviços de planeamento, desenvolvimento e promoção de 
recursos turísticos; Promoção da educação e formação de talentos turísticos; 
Criação de relações de cooperação com organizações de turismo a nível 
internacional, como UNWTO, WTTC e PATA, e Incentivo ao intercâmbio e 
cooperação entre as empresas chinesas e a indústria mundial de turismo.
 O CC assinou o protocolo de cooperação com a Câmara em 2007, através 
do qual, o CC coadjuva no tratamento dos litígios de consumo encaminhados 
pela Câmara que os turistas do Interior da China encontrem durante a estadia 
em Macau. Além disso, a Câmara também concede o reconhecimento ao 
símbolo de qualidade de Loja Certificada emitida pelo CC promovendo-o aos 
residentes do Interior da China.
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