Comunicado de Imprensa

Turismo na Tailândia cresce 12,6% em 2010
Entre Janeiro e Novembro a Tailândia recebeu 3,8 milhões de turistas
europeus

A Tailândia recebeu 14 milhões de turistas estrangeiros nos primeiros onze meses do
ano, um aumento de 12,6 por cento em relação ao período homólogo do ano passado. De
acordo com os dados preliminares do Ministério do Turismo e do Desporto, a Ásia do Sul
destacou-se nos mercados que mais cresceram (+22,8%), seguidamente, Médio Oriente
(+21,7%), a África (+ 16,1%) e Europa (8,2%).
Na Europa, países como a Dinamarca, França, Noruega, Alemanha e Rússia alcançaram
crescimentos superiores a 5 por cento. Por outro lado, Reino Unido, Suécia, Holanda,
Itália, Irlanda, Finlândia e Bélgica não conseguiram resultados tão positivos, devido à
conjuntura económica adversa. Contudo, evoluíram positivamente outros mercados,
entre os quais se destaca o forte crescimento das chegadas do Brasil, que aumentaram
16,8 por cento.
A rápida recuperação da normalidade depois da crise política de Abril - Maio, faz com
que o Turismo da Tailândia mantenha a perspectiva de atingir a meta de 14,5 milhões de
turistas estrangeiros em 2010.
A melhoria da conjuntura económica mundial, apesar da lenta recuperação em
algumas regiões e as campanhas de marketing desenvolvidas, com numerosas
iniciativas, desde a presença em eventos e feiras internacionais, a campanhas de hardselling, parcerias com companhias aéreas e operadores turísticos, bem como algumas
medidas governamentais como a redução das taxas de aterragem e dos vistos, são
outros factores que contribuíram para a recuperação do turismo neste destino.
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