
https://bit.ly/3rJKz2a
https://bit.ly/3CpyrZn
https://bit.ly/3Clrzfp
https://www.facebook.com/confederacaoturismoportugal/
https://twitter.com/ctp_tur_pt
https://pt.linkedin.com/company/confedera%C3%A7%C3%A3o-do-turismo-portugu%C3%AAs


TSF- Processo de escolha do novo aeroporto de Lisboa
Em entrevista à TSF, Francisco Calheiros, volta a sublinhar a urgência na tomada de
decisão em relação ao novo aeroporto de Lisboa e explica as consequências.

   SAIBA MAIS   

Vencedores dos Prémios Europeus de Viagens (World Travel
Awards 2022)
Portugal destacou-se na entrega dos Prémios Europeus de Viagens, recebendo
distinções em seis categorias a nível de Destinos, Companhias Aéreas e Resorts. 

   SAIBA MAIS   

https://bit.ly/3CpyrZn
https://bit.ly/3T5Z3Fi
https://bit.ly/3T5Z3Fi


Mercado de viagens culturais deverá aumentar 6.54% ao ano
no período de 2022 a 2032
Turistas mostram-se mais interessados em alargar o seu conhecimento, fazendo com
que as viagens culturais aumentem e que se estime um alcance de 462,50 milhões
de dólares em 2022.

   SAIBA MAIS   

https://bit.ly/3ConPcY
https://bit.ly/3ConPcY


Análise do impacto da tecnologia durante as viagens
As viagens tornaram-se mais simples graças ao desenvolvimento tecnológico. Este
Verão, 90% dos viajantes tiveram apoio digital para planeamento, orientação,
comunicação, lazer, pagamentos, e até trabalho, durante as férias.

   SAIBA MAIS   

https://bit.ly/3SRNBgI
https://bit.ly/3SRNBgI


Brevemente teremos visualizações completas de atracções
turísticas antes das futuras visitas
A Google prepara-se para lançar uma nova funcionalidade que poderá apoiar as
organizações turísticas na pré-interacção com as atracções turísticas mais icónicas
do mundo, através de vídeos aéreos de alta qualidade.

   SAIBA MAIS   

https://bit.ly/3Cm395B
https://bit.ly/3Cm395B
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