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Análise CTP: Receitas turísticas suplantam o total de 2019
Receitas turísticas de Outubro sobem 19,76%, face a 2019. Perante os aumentos
nominais e reais, estima-se que as receitas de 2022 excedam os valores pré-covid,
com um valor acumulado de Janeiro a Outubro 14,56% superior a 2019.

   SAIBA MAIS   

A recuperação total do turismo no mundo chegará em 2025
O impacto da guerra pode atrasar a recuperação do turismo. Contudo, e após um
Verão positivo para Espanha, Portugal, Dinamarca, Grécia, Luxemburgo e Eslovénia,
prevê-se que o número de turistas ultrapasse a marca dos 1.800 milhões antes de
2030.
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Turquia aposta em novo tipo de Turismo
A Turquia está a tornar-se num dos principais destinos do turismo de saúde, dada a
qualidade de tratamento a preços acessíveis. O Centro Médico Anadolu e os
Hospitais Bayindir Hastaneleri e Guvenil são alguns dos locais de referência médica.
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Como usar as suas capacidades para ganhar dinheiro
enquanto viaja
Para os grandes viajantes da geração Milénio, poder ganhar dinheiro enquanto se
explora o mundo é uma mais-valia. Para isso, as próprias capacidades poderão
bastar. Algumas destas passam por trabalho sazonal e venda de conteúdos.
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Inteligência artificial torna-se essencial para a gestão hoteleira
O uso da inteligência artificial na indústria hoteleira pode contribuir não só para um
retorno dos hóspedes, mas também para a reputação das marcas. Esta opção
poderá, acima de tudo, solucionar o problema de escassez de mão-de-obra.
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