
 

 
Comunicado de Imprensa 

 

República Dominicana 

Procura do destino dispara em Portugal  

 

A República Dominicana é cada vez mais um destino de eleição para os turistas 

portugueses. De acordo as estatísticas oficiais do Banco Central da República 

Dominicana, nos primeiros oito meses do ano cerca de 18.600 turistas portugueses 

visitaram aquele país das Caraíbas, o que representa um acréscimo de 34,8% 

relativamente ao mesmo período de 2014. Este número é aliás praticamente igual ao de 

todo o ano de 2014 (18.685).  

Só no mês de agosto, a República Dominicana recebeu 5.656 turistas portugueses, i.e. 

mais 87,8% do que em agosto do ano passado. 

Este crescimento deve-se sobretudo a um aumento significativo no número de voos 

charter com partida de Lisboa, a uma aposta forte do Turismo da República Dominicana 

em promover ações junto do trade e, também, a um reforço da comunicação junto do 

consumidor final. 

Em 2015 a República Dominicana foi um dos destinos que participou no Road Show dos 

Especialistas, que percorreu 10 cidades portuguesas, permitindo um contacto direto e 

personalizado com mais de 1000 agentes de viagem. Foi também um dos destinos mais 

procurados e vendidos na BTL e Feira das Viagens. 

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. 

Temos vindo a reforçar a ideia de que a República Dominicana é muito mais do que 

resorts em Punta Cana e essa mensagem está a alastrar-se. A procura de Samaná, La 

Romana e Santo Domingo está a crescer acentuadamente no mercado português e 



 
dentro de pouco tempo estamos certos que Puerto Plata surgirá também na lista de 

preferências dos portugueses.” 

 

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 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 destacam 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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