
 

 
Comunicado de Imprensa 

 

República Dominicana com forte presença cultural 

 na BTL 2015  

 

A República Dominicana vai marcar presença na Bolsa de Turismo da Lisboa (BTL) com um 

programa diário de animação cultural e gastronómico. Os visitantes vão encontrar no 

espaço dominicano, localizado no pavilhão 3 – stand D10, danças típicas dominicanas, 

provas de rum, degustações gastronómicas, passatempos, artesanato, sorteios e oferta de 

brindes. 

Para Isabel Vásquez, diretora de Turismo da República Dominicana para o Mercado 

Ibérico, “Os portugueses têm uma forte apetência por destinos de praia com os quais 

mantêm uma relação histórico e cultural, como é o caso da República Dominicana. Por 

isso continuamos a apostar no mercado português e a reforçar a nossa relação com o 

trade português.” 

Ainda no contexto da sua presença na BTL o Turismo da Républica Dominicana convida 

10 jornalistas e 10 operadores turísticos para um almoço de apresentação da estratégia 

de marketing do destino para o mercado português, no dia 27 de fevereiro, no Hotel 

Tivoli Oriente. 

Isabel Vasquez adianta ainda que “ O nosso objetivo é mantermos uma relação muito 

estreita com os principais responsáveis pela comercialização do destino para, em 

conjunto, podermos regressar a níveis de procura idênticos aos que tivemos em 2009, 

ano em que batemos o record de turistas portugueses que visitaram a Republica 

Dominicana. (42.700) ” 

III Mostra de Cinema Dominicano 

Paralelamente à presença na BTL, entre 25 e 28 de fevereiro, decorre a III Mostra de 

Cinema Dominicano – uma iniciativa da Embaixada da República Dominicana em Portugal 



 
e da Direção Geral de Cine da República Dominicana, que conta também com o apoio do 

Ministério de Turismo e do Festival de Cine Global Dominicano. 

No cinema City Alvalade serão exibidos quatro filmes pela seguinte ordem: De Pez En 

Cuando (2014), Código Paz (2014), Un Pasaje de Ida (1988) e No Hay Más Remedio 

(2014). As sessões decorrem às 19h30 e a entrada é gratuita. 

Siga-nos no site www.godominicanrepublic.com ou na página do facebook 

www.facebook.com/TurismodaRepublicaDominicana 

 

Sobre a República Dominicana:  

A República Dominicana é um país da América Central com 48.198 quilómetros quadrados, onde 

habitam cerca de 10 milhões de habitantes. Banhada a Norte pelo Oceano Atlântico e a sul pelo Mar 

das Caraíbas é a segunda maior ilha das Caraíbas, repartindo parte do território com o Haiti. Cerca de 

25 por cento da população da Republica Dominicana reside em Santo Domingo, capital do destino, 

também considerada a cidade mais antiga do novo mundo. Conhecida pelas praias maravilhosas e pelo 

clima tropical ameno, com temperaturas que variam entre os 25 e os 31 graus, a Republica 

Dominicana é um destino multiprodutos, com uma excelente relação preço qualidade, onde se 

destaca a hospitalidade e simpatia do povo.   

 

 

Para mais informações ou fotos contactar o Gabinete de Imprensa do Turismo da República Dominicana: 

 

Joana Ferreira-  joana.ferreira@jervispereira.pt 

Rua da Cova da Moura, nº 2 5 Dto.   1350-177 Lisboa     

 Tlf: 21 391 66 00    Fax: 21 391 66 09 

www.jervispereira.pt 
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