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Francisco Calheiros no 33º Congresso Nacional da Hotelaria e
Turismo: Ventos de Mudança
Francisco Calheiros, Presidente da CTP, esteve presente na sessão de abertura do
33º Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo, sobre o tema Ventos de Mudança.
Durante o seu discurso, focou na obrigatoriedade de decisão em relação ao novo
aeroporto, perante o reflexo turístico de 2022.

   SAIBA MAIS   

Análise CTP: Receitas Turísticas Setembro de 2022
Receitas turísticas de Setembro sobem 17,35%, 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 Setembro 14,01% superior a 2019.
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Turismo Europeu à beira da recuperação total
O turismo da UE está no bom caminho para a recuperação total. O Verão mais
quente do século trouxe 1.223 milhões de dormidas, ficando apenas 1,7% abaixo dos
valores de 2019. Já o pódio de estadas foi dominado pela França, Espanha e Itália.
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OMT na COP27: Unir o turismo em torno de planos de acção
climáticos concretos
O sector turístico definiu os planos para alcançar o Net-Zero, até 2050, sendo vital
um compromisso de todo o sector. Modelos turísticos sustentáveis, descarbonização
e regeneração financeira foram alguns dos temas abordados na COP27.
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Mercado dos cruzeiros fluviais com previsões de crescimento
sustentado
O sector dos cruzeiros fluviais está a evoluir na Europa, EUA, Sudeste Asiático e
África, prevendo-se que atinja 1.71 mil milhões de dólares em 2032. Este impulso
deve-se, sobretudo, a factores de relaxamento e hipóteses de explorações inéditas.
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Tecnologia que mudará a nossa maneira de viajar
A tecnologia influenciará, cada vez mais, a tomada de decisão em relação ao
turismo. Optar por um destino após uma visita em Realidade Virtual, ou marcar uma
viagem totalmente simulada, são algumas das hipóteses consideradas.

   SAIBA MAIS   

Copyright © 2022 Confederação do Turismo de Portugal, All rights reserved.

https://bit.ly/3tXb0m7
https://bit.ly/3tXb0m7


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

https://confederacaoturismoportugues.us14.list-manage.com/profile?u=becf79cbffbd62e152cfca727&id=c269ed994b&e=%5BUNIQID%5D&c=dc851fc392
https://confederacaoturismoportugues.us14.list-manage.com/unsubscribe?u=becf79cbffbd62e152cfca727&id=c269ed994b&e=%5BUNIQID%5D&c=dc851fc392
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=becf79cbffbd62e152cfca727&afl=1

	Francisco Calheiros no 33º Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo: Ventos de Mudança
	Análise CTP: Receitas Turísticas Setembro de 2022
	Turismo Europeu à beira da recuperação total
	OMT na COP27: Unir o turismo em torno de planos de acção climáticos concretos
	Mercado dos cruzeiros fluviais com previsões de crescimento sustentado
	Tecnologia que mudará a nossa maneira de viajar

