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Análise CTP: Receitas Turísticas 2022
Receitas turísticas em 2022, perante os aumentos nominais e reais registados,
poderão vir a suplantar os valores alcançados em 2019. Nos primeiros 7 meses deste
ano, o saldo acumulado da balança de Viagens e Turismo cresceu 16,6%.

   SAIBA MAIS   

Portugal é um dos destinos preferidos dos nómadas digitais.
Conheça o seu perfil
Viajar enquanto se trabalha é o mote do "nómada digital". Uma comunidade que
aumentou em 50% face a 2019, sendo 10,2M a viajar pelo mundo. Os destinos de
eleição são a Indonésia, México, Tailândia, Espanha, Colômbia e também Portugal.

   SAIBA MAIS   

https://bit.ly/3LKFyQ3
https://bit.ly/3dPywgp
https://bit.ly/3dPywgp


Turismo português na imprensa internacional: dormidas em
Portugal excedem os níveis de 2019
As dormidas em Julho registaram um aumento de 90,1% face a 2021, tendo
ultrapassado também os valores pré-pandémicos em 4,8%. Madeira, Norte e Centro
obtiveram o maior crescimento de dormidas de visitantes estrangeiros.

   SAIBA MAIS   

https://bit.ly/3SgP9ki
https://bit.ly/3SgP9ki


Recuperação do tráfego aéreo está a aproximar-se
rapidamente dos níveis pré-pandémicos
Número total de passageiros em 2022 atingiu cerca de 80% dos valores registados
em 2019, com as receitas a rondar os 72% dos níveis pré-covid.

   SAIBA MAIS   

https://bit.ly/3BLh8l4
https://bit.ly/3BLh8l4


Relatório da WTTC mostra como as viagens e turismo podem
proteger a natureza
O sector turístico pode ter um papel crucial na conservação da natureza, com 80%
das Viagens e Turismo altamente dependentes desta. Para além disso, a vida
selvagem contribui activamente para a economia global. Conheça as acções
propostas.

   SAIBA MAIS   
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