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Cimeira de Ministros da OMT foca-se na transformação do
turismo
"Repensar o Turismo" foi o mote da 16ª Cimeira de Ministros da OMT. Após dois
anos de pandemia e a 70% dos valores pré-covid, é altura de rever o turismo como
gerador de emprego, pilar económico e solução para a crise climática.
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ICAO defende a descarbonização do transporte aéreo na COP
27
Produzir zero emissões até 2050 foi o principal tema defendido na COP 27. Em prol
desta meta, a ICAO lançou o programa ACT-SAF, que dará apoio personalizado aos
estados em produção e implementação de combustíveis sustentáveis no mundo
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inteiro.
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Desafios do Turismo Sustentável
As questões ambientais estão a ganhar terreno nas decisões dos viajantes, onde
90% se mostram dispostos a pagar um preço superior por uma viagem ecológica.
Contudo, o sector turístico ainda enfrenta alguns desafios em prol da
sustentabilidade.
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O mercado do turismo ligado à vida selvagem com boas
perspectivas
As preocupações ambientais têm levado a uma preferência turística mais ligada à
vida selvagem. Espera-se que esta forma de turismo valha 219,9 mil milhões de
dólares até 2032, sendo África o líder de mercado com maior oferta para os viajantes.
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Os destinos mais procurados na próxima época de Inverno
As pesquisas de "férias de última hora", para este Inverno, aumentaram 90% no
último mês. No mercado britânico destacam-se, como líderes de procura, Tenerife,
Barbados e as Maurícias, com preferência para actividades de mergulho e jet ski.
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