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Fundação Champalimaud recebe VI Cimeira do Turismo
Português
"O Turismo e o Novo Mundo" é o tema da VI Cimeira do Turismo Português que se
realizará no dia 27 de Setembro, Dia Mundial do Turismo, na Fundação
Champalimaud, a partir das 9h15.

   SAIBA MAIS   

Turismo mundial com plena recuperação até 2024
WTTC prevê que o sector do turismo cresça a uma taxa média anual de 5,8%, mais
do dobro da média estimada para a economia mundial. Ásia-Pacífico deverá
regressar ao cenário de 2019 já em 2023.

   SAIBA MAIS   
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Julho: a procura de transporte aéreo continua robusta
Em Julho, o tráfego total aumentou 58,8% face a Julho de 2021, o internacional
aumentou 150,6%. O tráfego doméstico está agora a impulsionar a recuperação com
um aumento de 4,1%.

   SAIBA MAIS   
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Dimensão do mercado das viagens de lazer deverá atingir
1.737,3 mil milhões de dólares até 2027
Agora, mais do que nunca, as viagens têm uma importância vital no frenético estilo
de vida das pessoas. As férias de lazer continuam a ser o tipo de viagem preferido,
mas o turismo de aventura ganhou uma grande força nos últimos anos.

   SAIBA MAIS   
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Turismo de Negócios deverá recuperar em 2026
Previsão de recuperação total do segmento das viagens de negócios adiada para
2026, em vez de 2024. Os motivos? A inflação e os problemas da cadeia de
abastecimento.

   SAIBA MAIS   
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Aviação comercial poderia reduzir em 20% o impacto
ambiental em cinco anos
Rotas optimizadas e voos em fila são duas sugestões, presentes no artigo científico
da Universidade de Bristol, para reduzir drasticamente o impacto climático do
transporte aéreo.

   SAIBA MAIS   
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