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Terça Feira, 18 de Agosto de 2015 

 

Informação atualizada sobre a situação em Banguecoque 

As autoridades tailandesas reforçaram a segurança em locais chave da capital na 

sequência da explosão que ocorreu ontem, dia 17 de agosto de 2015, na zona de 

Ratchaprasong.  

A explosão encontra-se sob investigação policial. O porta-voz da polícia tailandesa 

confirmou, às 7 horas de hoje que se registaram 22 mortes e 123 feridos, podendo 

este número ainda ser sujeito a retificação.  

As Autoridades estão a contactar as famílias das vítimas e a prestar ajuda aos 

feridos, para que estes recebam tratamento médico em hospitais locais. 

A indústria de turismo tailandês mobilizou-se para ajudar os turistas afetados pelo 

atentado, através do fornecimento de intérpretes e ajuda imediata na organização 

de viagens. 

A polícia tailandesa aumentou a sua presença e colocou segurança extra em todas 

as áreas turísticas de Banguecoque, distribuindo patrulhas por toda a cidade de 

forma a garantir a segurança dos moradores e dos visitantes. 

Entretanto, a vida na cidade normalizou. Todos os serviços públicos e bancos estão 

abertos ao público, assim como os principais pontos de atração turística, hotéis, 

restaurantes, agências de viagem e centros comerciais. Os transportes públicos e as 

principais estradas e aeroportos continuam também a operar com normalidade, 

nomeadamente o BTS Skytrain e os serviços MRT de Banguecoque. Ambos os 

aeroportos internacionais de Don Muang e Suvarnabhumi continuam a receber voos 

domésticos e internacionais. 

Os eventos que a Autoridade de Turismo da Tailândia (TAT) está a apoiar 

permanecem conforme estavam programados, nomeadamente a exposição de seda 

em Banguecoque, entre os dias 17 e 30 de agosto - “Way of Silk, the Way of Thai: A 

Tribute to Her Majesty the Queen”, o TBEX Asia 2015, entre os dias 15 e 17 de 

outubro, as festividades do Loi Krathong em todo o país durante o mês novembro, 

bem como todas as restantes atividades de marketing internacional. 
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A TAT tem vindo a monitorizar e avaliar a situação em Banguecoque e irá fornecer 

atualizações regulares. 

 

 

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

