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nos últimos 18 anos 

es, perto de 24 milhões 
ões de euros de proveitos  

número de chegadas, seguido por 
Espanha, Estados Unidos, China e Itá-
lia. Junta-se o México, Reino Unido, 
Turquia, Alemanha e Tailândia.

Os países mais visitados em 2017 
(em mil milhões de dólares)

1. França (86.9)

2. Espanha (81.8)

3. Estados Unidos da América 
(76.9)

4. China (60.7)

5. Itália (58.3)

6. México (39.3)

7. Reino Unido (37.7)

8. Turquia (37.6)

9. Alemanha (37.5)

10. Tailândia (35.4)

3º maior sector de exportação

Paralelamente às chegadas, tam-
bém as receitas cresceram. 

Em 2017, o turismo gerou 1.326 mil 
milhões de dólares (cerca de 1.164 mil 
milhões de euros). 

Este valor torna o turismo na ter-
ceira categoria de maior exportação a 
nível mundial. 

Fica assim à frente da indústria 
dos produtos automotivos (tudo o que 

tem a ver com veículos motorizados), 
mas atrás dos sectores químico e dos 
combustíveis.

A Europa é também o local com 
mais receitas (39%), mas o maior 
crescimento deu-se no Médio Oriente 
(12,8%). 

Por destinos, os Estados Unidos 
da América são o país onde o turismo 
internacional gera mais receitas.

Países com mais receitas 
(em mil milhões de dólares)

1. Estados Unidos da América 
(210.7)

2. Espanha (68.0)

3. França (60.7)

4. Tailândia (57.5)

5. Reino Unido (51.2)

6. Itália (44.2)

7. Austrália (41.7)

8. Alemanha (39.8)

9. Macau - China (35.6)

10. Japão (34.1)

A China é o país que mais gasta em 
turismo internacional, mas também o 
maior ‘emissor’ mundial de turistas. 

No ano passado, 129 milhões de 
chineses viajaram para o estrangeiro

A China é o país que mais gasta em 
turismo internacional, mas também o 
maior ‘emissor’ mundial de turistas. 
No ano passado, 129 milhões de chine-
ses viajaram para o estrangeiro.

A China voltou a ser eleita o país 

que mais gasta em turismo.
 São 257.7 mil milhões de dólares 

que saíram do país asiático nos bolsos 
dos seus turistas. 

A medalha de prata dos gastadores 
vai para os turistas norte-americanos, 
que ainda assim gastam pouco mais de 
metade do que os chineses. 

O pódio fica completo com o Reino 
Unido e o top 10 inclui ainda Reino 
Unido, França, Austrália, Canadá, 
Rússia, Coreia do Sul e Itália.

Os mais gastadores
 (em mil milhões de dólares)

1. China (257.7)

2. Estados Unidos da América 
(135.0)

3. Alemanha (89.1)

4. Reino Unido (71.4)

5. França (41.4)

6. Austrália (34.2)

7. Canadá (31.8)

8. Rússia (31.1)

9. Coreia do Sul (30.6)

10. Itália (27.7)


