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São José dos Campos 28 de Setembro de 2017 – O Conselho de 
Coordenação Internacional das Associações de Indústrias Aeroespaciais - 
ICCAIA (Brasil, Canadá, Estados Unidos, Europa, Japão e Rússia) lançou 
um relatório conjunto relativo aos benefícios do transporte Aéreo. 
 

..... ..... ..... ..... 
 

Benefícios do Transporte Aéreo 
 
“A aviação é essencial para o desenvolvimento econômico de cidades, 
países e regiões em todos os lugares, mas os governos só podem otimizar 
seus benefícios, abordando as necessidades críticas de infraestrutura e 
recursos do setor em suas estratégias nacionais de desenvolvimento. 
 
Essa é a mensagem chave que é transmitida conjuntamente pelas 
organizações mais importantes da OACI – Organização da Aviação Civil 
Internacional, órgão ligado à ONU,  e da aviação internacional, neste novo 
relatório de 2017 que acabou de ser lançado em Benefícios da Aviação. 
 
O anúncio do relatório ocorreu ontem 27/09/2017, “Dia Mundial do 

Turismo”, ajudando a sublinhar as ligações simbióticas entre os impactos 
positivos do turismo e o nível de conectividade da aviação em uma 
determinada cidade ou território. 
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"Mais de um bilhão de turistas estão atravessando fronteiras internacionais 
a cada ano", observou a Secretária-Geral da OACI -  Organização da 

Aviação Civil Internacional, Dra. Fang Liu, "e uma porcentagem muito alta 
deles está viajando por via aérea para seus destinos - por exemplo, mais de 
80% em muitos Estados insulares. Os custos de redução da aviação e a 
expansão da rede de rotas significam que os benefícios econômicos do 
turismo e outros impactos da conectividade da aviação só aumentarão nos 
próximos anos, uma tendência que é duplamente reforçada pelas previsões 
de crescimento dramáticas para o transporte aéreo ". 
 
O novo relatório de Benefícios da Aviação, dirigido principalmente a líderes 
governamentais e planejadores nacionais, contém uma lista de verificação 
resumida das etapas a serem tomadas para maximizar a influência 
socioeconômica do transporte aéreo. Também apresenta visões gerais úteis 
sobre as prioridades de investimento e parceria relacionadas, e resumos 
regionais abrangentes que mostram como a aviação está melhorando a 
prosperidade em todo o mundo. 
 
Ele também fornece um esboço abrangente de como a conectividade da 
aviação internacional ajuda diretamente os esforços atuais dos governos 
para alcançar 15 dos 17 “Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis das 

Nações Unidas” adotados na Agenda 2030. 
 
"A prioridade da OACI é promover parcerias efetivas entre patrocinadores, 
investidores e Estados necessitados e ajudar os governos a desenvolver 
negócios sólidos com retornos claramente definidos para seus principais 
projetos de transporte aéreo", acrescentou a Dra. Liu. "Nós mapeamos como 
os serviços aéreos bem apoiados ajudam grandemente os governos a 
alcançar 15 dos 17 SDGs da ONU, e este relatório ajuda a reforçar os 
Ministros e planejadores governamentais em todos os lugares, os quais 
devem integrar suas necessidades de desenvolvimento da aviação em suas 
estratégias de desenvolvimento nacionais mais amplas. " 
 
Como a agência das Nações Unidas para a aviação, a OACI apoia essas 
prioridades de parceria e planejamento de projetos a cada ano durante seus 
Fóruns mundiais de aviação, cuja próxima edição será realizada em 
novembro em Abuja, Nigéria.” 
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