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VI Cimeira do Turismo Português: Discurso do Presidente da
CTP, Francisco Calheiros
Leia o discurso de Francisco Calheiros, Presidente da CTP, na VI Cimeira do Turismo
Português, no passado dia 27 de Setembro, na Fundação Champalimaud.

   SAIBA MAIS   

Turismo internacional de volta a 60% dos níveis pré-
pandémicos de Janeiro-Julho de 2022
Ilhas Virgens Americanas e Albânia registaram aumentos de 32% e 19%,
respectivamente, nas chegadas internacionais. Portugal foi um dos destinos que se
destacou no que toca ao crescimento das receitas do turismo internacional.
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Mercado de viagens online deverá atingir os 1.618 mil milhões
de dólares em 2032
Revolução digital e plataformas turísticas cada vez mais personalizadas e apelativas
aumentaram as vendas de viagens online nos últimos anos. Com uma valorização de
400 mil milhões de dólares em 2022, espera-se uma taxa de crescimento anual
composta de 15% até 2032.
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Transporte aéreo descola apesar dos ventos contrários
Transporte aéreo global confirma as previsões de um regresso aos níveis de tráfego
de 2019 em 2024, com reservas em constante crescimento. Estima-se, no sector
turístico, uma taxa de crescimento anual composta de 3,4% entre 2019 e 2040.
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OMT no G20: Colocar as pessoas e as Micro, Pequenas e Médias
Empresas no centro da recuperação do turismo
Servir as necessidades das comunidades, criar bons empregos de forma a fortalecer
e salvaguardar o planeta, visando a recuperação crescente do turismo, são alguns
dos objectivos contemplados nas Linhas de Orientação apresentados pela OMT e
G20 em Bali/Indonésia.

   SAIBA MAIS   
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Comportamento dos compradores de meia-idade e seniores
nas viagens e turismo
Os grupos etários mais velhos, imprescindíveis para o sector turístico, revelam
comportamentos bastante distintos. Enquanto consumidor, o segmento de meia-
idade indica uma interacção mais significativa do que o grupo dos seniores.

   SAIBA MAIS   
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