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Comunicado de Imprensa 

 

Turismo português para a Tailândia cresce 21% em 

2014 

 

O Ministério do Turismo da Tailândia acaba de divulgar as estatisticas oficias do ano 

2014, por país de residência. De acordo com a fonte oficial Portugal registou um dos 

maiores crescimentos percentuais à escala mundial (21 por cento), passando de 

24.486 turistas em 2013 para 29.631 turistas em 2014. 

Este crescimento contraria a tendência europeia de decréscimo que se registou em 

2014, nomeadamente nos principais mercados emissores como a Rússia, os Países 

Escandinavos e a Alemanha que cairam mais do que 4 por cento.  

Em termos globais o número de turistas europeus diminuiu 2 por cento em 2014, 

tendo a descida dos países do Norte da Europa sido bastante mais acentuada do que a 

dos países mediterrêneos. 

Para Rosário Louro, Representante da Autoridade de Turismo da Tailândia em 

Portugal, “estes números revelam que os portugueses continuam a responder 

afirmativamente à promoção que temos vindo a fazer e que os operadores turísticos 

e agentes de viagem têm conseguido capitalizar a sua aposta no destino” e prossegue 

“estamos convictos que em 2015 continuaremos a crescer para valores que se devem 

aproximar dos 32.500 por país de residência e 35.000 por nacionalidade.” 

A Tailândia recebe anualmente cerca de 25 milhões de turistas dos quais 16 milhões 

(64%) da Ásia, 6 milhões da Europa (24%), 1 milhão da América (4,23%) e os restantes 

2 milhões de África, Médio Oriente e Oceânia. 

Em 2016 a TAT fixou um ambicioso objetivo de crescimento de 7,5 por cento, 

perspectivando receber 29 milhões de turistas. 
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Informações adicionais:  

Jervis Pereira – Representações e Consultadoria Lda. 

REPRESENTANTE OFICIAL DA AUTORIDADE DE TURISMO DA TAILÂNDIA 

Rua Cova da Moura 2 – 5 dto  1350-177 Lisboa  

Tel.  21 391 66  00  ::  Fax.  21  391  66 09  

Site: www.turismotai landes.org.pt  

Facebook: Autoridade de Turismo da Tai lândia  

 

http://www.turismotailandes.org.pt/
http://www.facebook.com/pages/Autoridade-de-Turismo-da-Tail%C3%A2ndia-em-Portugal-TAT/214758198544292

